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ก 

 

ค าน า 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน   กระบวนการบริหารและการจัดการ   และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงาน    
ต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  ในปีการศึกษา 256๕ ต่อไป 
 
 
 
 
                   (นายวรรณชัย  รังษี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
                        17 พฤษภาคม 2565          
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๔ 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุร ี
*************************************** 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายปฏิรูป 
ระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) เพ่ือน าเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของสถานศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงจึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๔ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และข้อจ ากัด น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
รัตนราษฎร์บ ารุง วาระพิเศษ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
รัตนราษฎร์บ ารุง ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 256๔ แล้ว มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR) สามารถน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 

 
           (นางเจษณี   เจริญศรี) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

                 17 พฤษภาคม 2565          
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕  ถนนบ้านสวนกล้วย ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน ๕ คน ข้าราชการครู จ านวน ๑๑๘ คน          
ครูอัตราจ้าง จ านวน ๔ คน ลูกจ้างประจ า จ านวน ๒  คน และอัตราจ้าง (เจ้าหน้าที่) จ านวน ๑๔ คน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน ๑๔๓ คน ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
มีผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดเีลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ ๕) 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

 
๒. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ถึงแม้ว่าในปี

การศึกษา ๒๕๖๔ ยังคงเกิดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โรงเรียนก็สามารถบริหารจัดการด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ 
“เรียนดี  ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้น าจิตอาสา  มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑    
บนพื้นฐานความพอเพียง” มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
โดยการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้มีทักษะ กระบวนการ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
โดยโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงมีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ   
ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการพัฒนาส่งเสริมแก้ไข โดยอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูล



ง 
 

ของสถานศึกษา ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
ในหลายภาคส่วน โดยมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละโครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม 
ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน ค านึงถึงค่าเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละปี ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมถึงทุกโครงการ/กิจกรรม จะต้องส่งผลเพ่ือให้วิสัยทัศน์ของ  
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงประสบความส าเร็จ ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จะมีการก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม ทั้งในด้านของระยะเวลา งบประมาณ ความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมและน าข้อมูลที่สรุปมาเป็นส่วนส าคัญในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป มีการจัดท าและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)และกับบริบทของ
ท้องถิ่น ซึ่งท าให้หลักสูตรสถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยมีการจัดท าแผนการเรียนที่หลากหลายเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ มีการจัดท าหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการจัดท า
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความประพฤติของผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และแสวงหา ความรู้ของผู้เรียน 
การเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร พัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือ
น าการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ก าหนดกิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างด ีและส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นอกจากนี้โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงมีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูผู้สอน ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ท าให้ครูผู้สอนทุกคนได้มีส่วนร่วมและพัฒนาด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก ชุมชน 
ผู้ปกครอง และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอโดยจัดให้มี
กิจกรรมครูต้นแบบ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนและยกย่องครูผู้สอนที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบให้แก่ครูผู้สอนท่านอ่ืน ๆ ได ้สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง
จากหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอกเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และน า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน การน าแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการล งมือปฏิบัติ 
Active Learning ด้วย วิธีการที่หลากหลาย นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความ
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คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ ผ่านการน าเสนอผลงานหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบปฏิบัติงาน DIAMOND 
Model มาใช้ในการบริหารจัดการ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การดูแล จัดสร้าง พัฒนา
และปรับปรุง สถานที่ต่าง ๆ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย สะดวกต่อการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้นให้
เกิดความสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน มีสื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีสัญญาณ wifi   
ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับดีเลิศ มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสืบค้น การใช้งานออกแบบ เป็นต้น โดยมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย มีมารยาทและปฏิบัติตนตาม
วิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้เรียนมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูง มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการเล่นดนตรี กีฬา และมีการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

 
 ๓. ระบุจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
 จุดเด่น 
  

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ สามารถ

สื่อสารได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและที่สถานศึกษาก าหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรงตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยมีผลการประเมิน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป โดยคิด
จากค่าเฉลี่ยโดยรวมของผลการประเมินเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีทักษะ กระบวนการในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานอย่างเป็นระบบและ
ส าเร็จลุล่วง มีภาวะของการเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมได้ และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด จากการด าเนินการผ่านโครงการและ
กิจกรรมส่งผลให้พัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นผู้เรียนที่ดีของครู และเป็นคนดีของสังคม มีความรู้
เกีย่วกับหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา น าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตรงตามคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์ที่ก าหนด สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม เพ่ือความสงบสุขในชีวิต ควบคู่ไปกับการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่างเต็มที่ จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับจาก
สาธารณชน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน      
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี  กีฬา และภูมิปัญญาไทย  มุ่งท าประโยชน์
และสร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคม เกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อันเกิดจากความรู้และทักษะของผู้เรียน
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ท าให้ผู้ เรียนมีความพร้อมทางร่ายกายและจิตใจ มีความ
พร้อมในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีน าไปต่อยอดสู่ความส าเร็จในด้าน
ต่าง ๆ และได้รับเกียรติบัตรผ่านการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว และได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  

มาตรฐานที่  ๒  การบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงมีระบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้บริหาร

สถานศึกษาได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยใช้ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model  ผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง    
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ด้วยงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ จัดการเรียนรู้และมีการรวบรวมนวัตกรรม
และผลงานการวิจัยที่เกิดจากการน านวัตกรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่และ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยสถานศึกษาเป็น ผู้สนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกัน เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา     
มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย มีการให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ โดยบริการ wireless network ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ก็ตาม ผู้บริหารใช้การติดต่อสื่อสารออนไลน์โดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
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ระบบ จัดอบรมให้ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุนและส่งเสริม 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน ท าให้การบริหารจัดการของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ สอดรับกับมาตรฐาน 
ที่สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามแผน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ   
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา นอกจานี้ยังให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่ครู โดยให้
ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถ หรือคุณวุฒิ ส่งผลให้งานมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง
และชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เกิดความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา 
  

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาออกแบบ      

การเรียนรู้โดย การก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ สมรรถนะที่ส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร พร้อมทั้งออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และความแตกต่างของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบ Online และ 
On site ครูผู้สอนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้และรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยในปี 
การศึกษา ๒๕๖๔ ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มรีการบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตาม สมรรถนะที่ส าคัญของหลักสูตรตามโครงสร้างรายวิชา โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพ
จริง มีการก าหนดขั้นตอน การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนแจ้งผลการสอบ ผลการเรียนแก่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง ส่งผลให้ ผู้เรียนน าผลไปพัฒนาตนเองต่อไปได้ 
 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยส ารวจ      
ความต้องการของผู้เรียนในการเปิดหลักสูตรใหม่ที่ตรงกับความต้องการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตามนโยบายของต้นสังกัด ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจมุ่งมั่นใน
การเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



ซ 

 

 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Online และ Onsite โดยจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้คิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ หลักการ และเสริมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยี          
ที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการวิจัย 
การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสร้างชิ้นงานที่ให้ผู้เรียนออกแบบ วิเคราะห์และลงมือท า
ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียน ได้วิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ  มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    จัดการเรียนการสอนโดยสร้าง
บรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งครูกับผู้เรียนในหมู่ผู้เรียนด้วยกัน และกับบุคคลอ่ืน ๆ       
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งการสื่อสารโดยการใช้วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติต่อกัน มีการประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริง เน้นการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ มีความหลากหลายในการวัดและประเมินผล   
มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง 

ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อ นวัตกรรมที่เพียงพอที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนการสร้างกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นผลสะท้อนกลับ  

 
จุดควรพัฒนา 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานและสามารถเข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การส่งต่องานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายเข้า บรรจุ หรือแม้แต่  

การปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
 



ฌ 

 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
    ของโรงเรียน 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๓. โครงการพัฒนาบุคลากร 
๔. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพ 

       ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 

 

สารบัญ 

 
ส่วนที ่                           หน้า 
  ค าน า           ก 
  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ข 
  บทสรุปผู้บริหาร          ค 
  สารบัญ           ญ 

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        1 
              ข้อมูลทั่วไป         ๑ 

 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา       3 
 ข้อมูลนักเรียน         5 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     6 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       9 

   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      11 
 ข้อมูลงบประมาณ         13 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       14 
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน       14 
   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     26 
   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  42 
     ๓  สรุปผลและแนวทางการพัฒนา        50 
     ๔  ภาคผนวก          53 
         มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 256๔ 

       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
                    โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ปีการศึกษา 256๔ 

       ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ         
         และประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ปีการศึกษา 256๔ 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑   

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
 ที่อยู่ : เลขท่ี ๗๕  ถนนบ้านสวนกล้วย   ต าบลบ้านโป่ง  อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี   
                   รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๑๐  
 สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 
 โทรศัพท์ : โทร. ๐๓๒-๒๑๑๔๐๐ ๆ โทรสาร :  ๐๓๒-๒๑๐๒๒๖           
           E-mail : mailrattana@gmail.com   Website : www.rr.ac.th. 
 เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน : พระพุทธศากยมุนีรัตนทศพลญาณ 

   ค าขวัญประจ าโรงเรียน : รู้หน้าที่  มีวินัย  ใจเป็นธรรม  สร้างกรรมดี 

   สีประจ าโรงเรียน : ฟ้า – น้ าเงิน 

  อักษรย่อ : ร.ร. 

   แผนที่ตั้งโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
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๒ 
 

ผังอาคารสถานที่ 

  พระพุทธรูป   ศาลพระพรหม    ห้องพยาบาล 

  เสาธง   ศาลาพัก     แท็งก์น้ า 
 

 
 
๑. อาคารเรียน (อาคาร 1) ๒. อาคารหอประชุม (อาคาร 2)  ๓. อาคารเรียน (อาคาร 3)  
๔. อาคารเรียน (อาคาร 4) ๕. อาคารเรียน (อาคาร 5 )  ๖. อาคารเรียน (อาคาร 6) 
๗. ศาลาเห่าดง  ๘. อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๙. ห้องประชาสัมพันธ์  
๑๐. ห้องกลุ่มบริหารงานปกครอง ๑๑. อาคารเรียนศิลปะ   ๑๒. อาคารประกอบห้องสมุด 
๑๓. โรงอาหาร ๑๔. โรงผลิตน้ าดื่ม   ๑๕. โรงเพาะช า  
๑๖. สนามบาสเก็ตบอล ๑๗. สนามวอลเลย์บอล   ๑๘. สนามเปตอง 
๑๙. สนามฟุตบอล ๒๐. อัฒจรรย ์    ๒๑. ที่จอดรถยนต์  
๒๒. ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ครู ๒๓. ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์นักเรียน  ๒๔. สุขานักเรียนหญิง 
๒๕. สุขานักเรียนชาย ๒๖. โรงฝึกงาน  ๒๗. โรงเก็บของ  ๒๘. โดม 
  



๓ 
 

๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู 

อัตราจ้าง 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

เจ้าหน้าที่

อ่ืน ๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ๕ ๑๑๘ ๔ ๒ ๑๔ ๑๔๓ 

 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน ๕ ๘๖ ๔๘ ๔ ๑๔๓ 

 

๕

๑๑๘

๔
๒

๑๔ ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

ครูอัตราจ้าง

ลูกจ้างประจ า

เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ

ต่ ากว่าปริญญาตรี
๕

ปริญญาตรี
๘๖

ปริญญาโท
๔๘

ปริญญาเอก
๔



๔ 
 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (คาบ/สัปดาห์) 

๑. สนับสนุนการสอน ๖ ๑๘ 
๒. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๔* ๑๘.๒๑ 
๓. คณิตศาสตร์ ๑๙ ๑๗.๘๔ 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๗ ๑๗.๙๖ 
๕. ภาษาต่างประเทศ ๒๑* ๑๘.๗๖ 
๖. ภาษาไทย ๑๑ ๑๗.๙๑ 
๗. การงานอาชีพ ๗ ๑๗.๐๗ 
๘. ศิลปศึกษา ๗ ๑๖.๑๓ 
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐* ๑๔.๖๐ 

รวม ๑๒๓ ๑๕.๓๐ 
          * รวมครูอัตราจ้าง ๔ คน 

 ๔) วิทยฐานะของข้าราชการครู 

ต าแหน่ง /วิทยฐานะ 
จ านวนครู 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
เพศชาย เพศหญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑ - ๑ ๐.๘๑ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 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 

รวม ๕๒ ๗๑ ๑๒๓ ๑๐๐ 



๕ 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน 

      จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔   ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๑๒ ๒๔๘ ๒๖๔ ๕๐๒ ๔๒ 

ม.๒ ๑๒ ๒๑๘ ๒๙๑ ๕๐๙ ๔๓ 

ม.๓ ๑๒ ๒๓๐ ๒๗๘ ๕๐๘ ๔๓ 

ม.๔ ๑๐ ๑๔๔ ๒๘๗ ๔๓๑ ๔๔ 

ม.๕ ๑๐ ๑๔๙ ๒๘๓ ๔๓๒ ๔๔ 

ม.๖ ๑๐ ๑๒๐ ๒๖๐ ๓๘๐ ๓๘ 

รวม ๖๗ ๑๖๑๓ ๑๐๕๙ ๒๖๒๗ ๓๙.๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๒๔๘
๒๑๘ ๒๓๐

๑๔๔ ๑๔๙
๑๒๐

๒๖๔
๒๙๑ ๒๗๘ ๒๘๗ ๒๘๓

๒๖๐

เพศชาย เพศหญิง



๖ 
 

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

 

ระดับชั้น 

 

 

 

จ านวน

นักเรียน 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

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 

 

 

๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐

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 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ม.๑ ๕๐๒ ๐ ๕ ๕๗ ๔๔๐ ๔๙๗ ๙๙.๐๐ 
ม.๒ ๕๐๙ ๐ ๒๓ ๒๒๔ ๒๖๒ ๔๘๖ ๙๕.๔๘ 
ม.๓ ๕๐๘ ๐ ๐ ๓๒ ๔๗๖ ๕๐๗ ๑๐๐ 
ม.๔ ๔๓๑ ๐ ๕๗ ๘๘ ๒๘๐ ๓๗๔ ๘๖.๗๗ 
ม.๕ ๔๓๒ ๐ ๖ ๓๙ ๓๘๗ ๔๒๖ ๙๘.๖๑ 
ม.๖ ๓๘๐ ๐ ๓ ๓๘ ๓๓๙ ๓๓๗ ๙๙.๒๑ 
รวม ๒,๗๖๐ ๐ ๙๔ ๔๗๘ ๒,๑๙๐ ๒,๖๖๘ ๙๖.๐๐ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๕ ๒๓ ๐
๕๗

๖ ๓
๕๗

๒๒๔

๓๒
๘๘

๓๙ ๓๘

๔๔๐

๒๖๒

๔๗๖

๒๘๐

๓๘๗
๓๓๙

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม



๘ 
 

     ๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๕๐๒ ๐ ๕ ๐ ๔๗๙ ๔๗๙ ๙๙.๐๐ 
ม.๒ ๕๐๙ ๐ ๒ ๑๕๑ ๓๕๖ ๕๐๗ ๙๙.๖๑ 
ม.๓ ๕๐๘ ๐ ๐ ๐ ๕๐๘ ๕๐๘ ๑๐๐ 
ม.๔ ๔๓๑ ๐ ๕๗ ๘๘ ๒๘๖ ๓๗๔ ๘๖.๗๗ 
ม.๕ ๔๓๒ ๐ ๖ ๐ ๔๒๖ ๔๒๖ ๙๘.๖๑ 
ม.๖ ๓๘๐ ๐ ๑ ๐ ๓๗๙ ๓๗๙ ๙๙.๗๔ 

รวม ๒,๗๖๐ ๐ ๗๑ ๒๓๙ ๒,๔๕๒ ๒,๖๙๑ ๙๗.๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

๐

๒๐๐

๔๐๐

๖๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๕ ๒ ๐
๕๗

๖ ๑๐

๑๕๑

๐
๘๘

๐ ๐

๔๗๙

๓๕๖

๕๐๘

๒๘๖

๔๒๖
๓๗๙

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม



๙ 
 

๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓* 

      ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๖๐.๖๔ ๕๒.๑๓ ๕๑.๑๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๕๑ ๒๔.๗๕ ๒๔.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๐๙ ๓๑.๖๗ ๓๑.๔๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๖.๐๖ ๓๐.๓๙ ๓๑.๑๑ 

    * ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นการทดสอบโดยไม่บังคับ  

 
 

     ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  

         ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพิ่ม (+) / ลด (-) 
ภาษาไทย ๖๔.๐๘ ๖๐.๖๔ -๓.๔๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๔.๙๕ ๒๓.๕๑ -๑๑.๔๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๘๒ ๓๕.๐๙ +๐.๒๗ 
ภาษาอังกฤษ ๔๐.๘๘ ๓๖.๐๖ -๔.๘๒ 

     

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ



๑๐ 
 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

      ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๖๓.๓๑ ๔๗.๗๔ ๔๖.๔๐ 
คณิตศาสตร์ ๓๖.๔๖ ๒๑.๘๓ ๒๑.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๑๙ ๒๙.๐๔ ๒๘.๖๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ ๒๕.๕๖ 
สังคมศึกษา ๔๔.๖๓ ๓๗.๔๕ ๓๖.๘๗ 

    * ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นการทดสอบโดยไม่บังคับ 

 
      ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

          ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพิ่ม (+) / ลด (-) 
ภาษาไทย ๔๘.๓๓ ๖๓.๓๑ +๑๔.๙๘ 
คณิตศาสตร์ ๒๘.๒๕ ๓๖.๔๖ +๘.๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๑๔ ๓๖.๑๙ +๑.๐๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๖๕ ๓๗.๔๕ +๕.๘ 
สังคมศึกษา ๓๘.๖๙ ๔๔.๖๓ +๕.๖๗ 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ



๑๑ 
 

๖. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

     ๑) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ระดับชั้น ผลการประเมิน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๒๓ ๘๔.๔๓ ๗๙ ๑๕.๕๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๗๒ ๙๒.๗๓ ๓๗ ๗.๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๔๓ ๘๗.๐๓ ๖๖ ๑๒.๙๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๐๘ ๙๔.๔๔ ๒๔ ๕.๕๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๑๑ ๙๗.๓๙ ๑๑ ๒.๖๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๖๘ ๙๗.๓๕ ๑๑ ๒.๖๕ 

รวม ๒,๕๒๕ ๙๑.๕๑ ๒๒๘ ๘.๔๙ 
 

     ๒) กิจกรรมแนะแนว 

ระดับชั้น ผลการประเมิน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕๐๑ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๐๙ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๐๑ ๙๘.๔๒ ๙ ๑.๗๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๖๖ ๘๔.๗๒ ๖๕ ๑๕.๑๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๒๙ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๙ ๙๒.๐๘ ๓๐ ๗.๙๒ 

รวม ๒,๖๕๕ ๙๖.๒๓ ๑๐๔ ๓.๗๗ 
   

     ๓) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

ระดับชั้น ผลการประเมิน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕๒ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๙ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๖ ๑๐๐ - - 

รวม ๒๑๗ ๑๐๐ - - 
       



๑๒ 
 

   ๔) กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์    

ระดับชั้น ผลการประเมิน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๘๐ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓๓๐ ๑๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๑๓ ๑๐๐ - - 

รวม ๑,๐๒๓ ๑๐๐ - - 
      
    ๕) กิจกรรมชุมนุม 

ระดับชั้น ผลการประเมิน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๖๐ ๙๑.๖๓ ๔๒ ๘.๓๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๖๒ ๙๐.๗๖ ๔๗ ๙.๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๕๒ ๙๐.๕๑ ๔๘ ๙.๔๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๗๙ ๙๑.๐๕ ๓๙ ๘.๙๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๐๐ ๙๑.๓๒ ๓๘ ๘.๖๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๕๙ ๙๔.๗๒ ๑๙ ๕.๒๘ 

รวม ๒,๕๓๖ ๙๑.๙๑ ๒๓๓ ๘.๐๙ 
      
    ๖) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

ระดับชั้น ผลการประเมิน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๖๙ ๙๒.๕๐ ๔๘ ๒.๙๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๐๗ ๙๙.๖๐ ๒ ๐.๔๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๐๕ ๙๙.๒๑ ๔ ๐.๗๙ 

รวม ๑,๔๘๑ ๙๗.๑๑ ๕๔ ๒.๘๙ 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๗. ข้อมูลงบประมาณ 
 
สรุปข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ช่วงที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๔) 

รายรับ จ านวนเงิน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนรายหัว 

๑๑,๒๕๕,๗๘๖.๕๐ งบด าเนินงาน/ลงทุน ๖,๗๗๓,๖๙๒.๕๕ 

เงินนอกงบประมาณ 
(เงินบริจาค) 

๖,๒๗๖,๒๗๖.๖๘ งบด าเนินงาน/ลงทุน/
เงินเดือน ค่าจ้าง 

๑๐,๐๘๙,๒๕๑.๙๖ 

เงินอ่ืนๆ 
 

- งบพัฒนาคุณภาพอ่ืน ๆ 
(เงินบริจาค) 

- 

รวมรายรับ ๑๗,๕๓๒,๐๖๓.๑๘ รวมรายจ่าย ๑๖,๘๖๒,๙๔๔.๕๑ 
สรุปข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ช่วงที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

รายรับ จ านวนเงิน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนรายหัว 

๕,๕๖๙,๙๖๒.๑๒ งบด าเนินงาน/ลงทุน ๓,๙๔๓,๕๓๒.๔๘ 

เงินนอกงบประมาณ 
(เงินบริจาค) 

๕,๐๗๑,๒๖๑.๒๐ งบด าเนินงาน/ลงทุน/
เงินเดือน ค่าจ้าง 

๓,๖๗๕,๔๒๔.๘๖ 

เงินอ่ืนๆ 
 

- งบพัฒนาคุณภาพอ่ืน ๆ - 

รวมรายรับ ๑๐,๖๔๑.๒๒๓.๓๒ รวมรายจ่าย ๗,๖๑๘,๙๕๗.๓๔ 
รวมทั้งปีการศึกษา ๒๘,๑๗๓,๒๘๖.๕๐ รวมทั้งปีการศึกษา ๒๔,๔๘๑,๙๐๑.๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

 มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบันคือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีความทันสมัย พร้อมทั้งการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้  ในการสอนออนไลน์และ Onsite เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยม  ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับ  
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อีกท้ังผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตสังคม  

การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัด  
ให้มีโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมสาระน่ารู้ กิจกรรมมุมความรู้ดูภาษาไทย กิจกรรมภาษาไทย  



๑๕ 
 

วันละค า กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาตร์พ่ีพาน้องเล่น กิจกรรม Crossword 
Club  และกิจกรรม English Camp เป็นต้น 

การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด มาตรฐาน        
การ เรียนรู้เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการประเมินหลักสูตร มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาใช้ ในการวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน จัดท า
แผนวัดและประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมิน คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการน า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนา แล้วน ามาพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลต่อไป อาทิ กิจกรรม A-MATH เกมกีฬาต่อเลขค านวณ กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีอัจฉริยะภาพพิเศษด้าน
ฟิสิกส์ เป็นต้น 

การพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธี  
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   
เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ เรียน 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล 
นอกจากนี้ยังส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่  ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
ตามศักยภาพของตนเอง  

การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีกระบวนการพัฒนาโดยจัดหลักสูตรของ 
สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนด้านเทคโนโลยี โดยให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและ          
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สถานศึกษาได้เปิดแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้เรียนที่สนใจและชอบ  
ในด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสถานศึกษาเปิดให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในช่วงเวลากลางวัน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล และยังมีช่องทางที่ให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ โดยทางสถานศึกษาเปิดให้
ผู้เรียนใช้ Wifi ฟรีส าหรับผู้เรียน   เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม     
มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เช่น กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่หลากหลาย 
จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร เพ่ือส่งเสริม แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ผ่านการจัดท าโครงการ กิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมการสอนเสริมวิชาเคมี และพัฒนาวิชาการส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นต้น 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สถานศึกษาได้จัดแผนการเรียน 
ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแนะแนวให้ความรู้ในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ตลอดจนจัดให้ 



๑๖ 
 

มีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
เป็นต้น 

การพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด สถานศึกษามีโครงการ มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน โดยครูผู้สอนสอดแทรก
คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ ครูที่ปรึกษามีการเสริมแรงทางบวก อบรมคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนผ่านกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมประจ าสัปดาห์ในแต่ละระดับชั้น มีการคัดกรองผู้เรียนโดยใช้วิธีการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การบริจาคทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ โดยมีการบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์  กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประจ าทุกปี กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันพระ กิจกรรมลู กเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมคนดีศรีรัตน  เป็นต้น   

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นประจ าจะช่วย
หล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ตลอดจนท าประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวม โดยมีการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียน เช่น  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึก     ใน
การอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งท าประโยชน์
และสร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน  

การพัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาได้ด าเนินการจัด
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน    
บนความแตกต่างและหลากหลาย อาทิเช่น กระบวนการการเรียนรู้เชิงประจักษ์ยอมรับเสียงข้างมากผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน การยอมรับฟัง          
ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เปิดใจกว้าง ยอมรับและเคารพในเชื้อชาติ ศาสนา เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรม 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้น และการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือเสริมสร้ าง
คุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียน   

การพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาวะและการออกก าลังกาย มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนระดับ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการทดสอบมีด้วยกัน ๖ รายการ งานอนามัย   
ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับผู้เรียนมีการตรวจคัดกรองผู้เรียนให้มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง ตามเกณฑ์ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือดูสภาพความเป็นอยู่และสภาพปัญหาทางสังคมของผู้เรียน 

 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้ เรียน 
ประกอบด้วย ๒ ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 



๑๗ 
 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
    ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  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 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

ที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

   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 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖



๑๘ 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
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0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖



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 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

 
   ๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ    ๑๕.๐๔ 
๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ    ๓๑.๔๘ 
๕.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฯ เพ่ิมข้ึน    ร้อยละ    ๐.๐๓ 
๕.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ เพ่ิมข้ึน    ร้อยละ    ๑๑.๒๐ 
๕.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน    ร้อยละ    ๗.๕๒ 
๕.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาฯ  ลดลง      ร้อยละ    ๖.๙๑ 
๕.๗ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ  ลดลง      ร้อยละ    ๖.๕๕ 
๕.๘ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ เพ่ิมข้ึน    ร้อยละ    ๑.๔๖ 
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๒๐ 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 
 ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
 ๒๕๖๔ 

เพิ่ม(+) / ลด(-) 

ภาษาไทย ๖๒.๘๗ ๗๗.๙๑ +๑๕.๐๔ 
คณิตศาสตร์ ๕๐.๐๐ ๘๑.๔๘ +๓๑.๔๘ 

วิทยาศาสตร์ฯ ๗๒.๙๐ ๗๒.๙๓ +๐.๐๓ 
สังคมศึกษาฯ ๖๖.๖๒ ๗๗.๘๒ +๑๑.๒๐ 
ภาษาอังกฤษ ๖๘.๒๖ ๗๕.๗๘ +๗.๕๒ 

สุขศึกษา ๙๑.๓๙ ๘๔.๔๘ -๖.๙๑ 
ศิลปะ ๗๗.๑๐ ๗๐.๕๕ -๖.๕๕ 

การงานอาชีพ ๗๒.๗๔ ๗๔.๑๐ +๑.๔๖ 
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 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ที่มีผลการประเมินความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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๒๑ 
 

  จากผลการประเมินผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
๘๐.๔๗ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ ได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนโดยผ่านการประเมินรายวิชาที่ครูก าหนด ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน ได้แก่ สมุดบันทึก    
การอ่าน การน าเสนอผลงาน/รายงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน/รายงาน เป็นต้น นักเรียนสามารถเขียน
สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ เขียนสื่อความได้ เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนบันทึกความรู้ เป็นต้น 
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๕  จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๒ ได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ การประเมินนักเรียนโดยผ่านการประเมินจากครูผู้สอนแต่ละรายวิชา รายงาน         
การวิเคราะห์หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทุกภาคเรียน และรายงานผลการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ เป็นต้น 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๓ ซึ่งได้ต่ ากว่า ค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ  ๘๔  หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ การประเมินจากครูผู้สอนที่ประเมินนักเรียนที่มี
ความสามารถในการสร้างผลงาน ชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ เช่น ชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน 
โครงงานต่าง ๆ และภาพยนตร์สั้น เป็นต้น 

๔. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๓๓ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๒ ซึ่งได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 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  ซึ่งเพ่ิมขึ้น 
๖.๗๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ การที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ส่งผลให้มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๓ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส่วนในของผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ จ านวน ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
 ๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ในภาพรวม ๘๗.๘๓ จากค่าเป้าหมายร้อยละ 
๙๖ ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ นักเรียนมีการท า  Portfolio       
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติมด้านอาชีพเพ่ือเพ่ิมช่องทาง
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต  มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชางานช่างต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน าเสนอ
ผลงานของนักเรียนอีกด้วย 



๒๒ 
 

  ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 
   ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 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 

 

  
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   
 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 
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๒๓ 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ที่มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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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 

 

  
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

ที่มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
 จากผลการประเมินผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๑ จากค่า
เป้าหมายร้อยละ ๙๘ ได้ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ทั้ง ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย 
๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งม่ันในการท างาน ๗) รักความเป็นไทย และ๘) มีจิตสาธารณะ  

นอกจากนีก้ารด าเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุภาพ อ่อน
น้อมถ่อมตน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นผู้เรียนที่ดีของครู และเป็นคนดีของสังคม 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม ค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา น าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตรงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนด สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม เพ่ือความสงบสุขในชีวิต ควบคู่ไปกับได้รับ
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ อย่างเต็มที่ จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ           
จากสาธารณชน  
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๒๕ 
 

 ๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๑ จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๙๙ ได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ นักเรียนมีการร่วมกิจกรรมตามประเพณี 
และวันส าคัญต่าง ๆ นักเรียนแสดงออกถึงความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 ๓. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๗   
จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๗ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างของวัฒนธรรม ความคิดเห็น ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  
 ๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๕ จากค่าเป้าหมายร้อยละ 
๙๔ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท และอบายมุขทุกชนิด โดยนักเรียนมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่าง ๆ มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ นักเรียนผ่านการประเมินความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ซึ่งสามารถดูจากเอกสารแบบประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการร่างกายของนักเรียน  แบบรายงาน
การตรวจสอบน้ าหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียน แบบรายงานประเมินสมรรถภาพทางกาย  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
๓.  จุดเด่น 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ถึงแม้ว่าผลการประเมินจะต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ ตั้งไว้ แต่ผลการ
ประเมินที่ปรากฏอยู่ระหว่างร้อยละ ๘๐ - ๙๐ ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการคิดวิเคราะห์ โดยสามารถตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการอภิปราย
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และมีการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ตามความ
สนใจ  มีความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพ มีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ๆ ท างานอย่างมีความสุข มีการพัฒนาคุณภาพของงาน
และภูมิใจผลงานของตนเอง มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ มีทักษะในการแข่งขันทางวิชาการ 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 

เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง     มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตาม

หลักสูตร ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี



๒๖ 
 

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง

ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาการคุกคามทางเพศ สร้างผลงานจากการสร้างกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง     มีสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างชุมชนและมีจิตสาธารณะ  และสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและ

ผ่านการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว และได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในสถานศึกษา ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

๔.  จุดควรพัฒนา 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ เผยแพร่และแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 

 
๕.  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

      ของโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
จากข้อมูลสารสนเทศ ผลการนิเทศ ติดตาม รวมไปถึงการประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
โดยใช้กระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าไปสู่การร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากนั้นน าไปสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จึงท าให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่พบ 
ความต้องการของชุมชน นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด แนวทางการปฏิรูปการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกและสภาพแวดล้อม  อีกทั้งยังสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่าง
เพียงพอ และมีกระบวนการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมท าให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มุ่งเน้นการบริหารอย่างมีส่วนร่วมโดย
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม และด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบ
ปฏิบัติงาน DIMOND Model และมีกระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง มีโครงสร้างการบริหารงาน ๔ กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานของ



๒๗ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโดยใช้นโยบายในการบริหาร ๓ หลักการ คือ การพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยน าข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ วิจัย เข้ามาใช้ใน
การบริหารสถานศึกษาและด าเนินการต่าง ๆ ด้วยระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model  ซึ่งเกิดจากการผสาน
แนวคิดวงจรคุณภาพ (Deming Cycle) และกระบวนการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - class standard 
school)  โดยด าเนินการก าหนดทิศทางของโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วมผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง (SWOT Analysis) เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรจากนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  น ามาใช้ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และจัดท าเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง ๓ ปี จากนั้นน าสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปี และด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงบริหารจัดการ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณอย่างสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน โดยแบ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ ๒  ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่าง ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔) และ
ช่วงที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒ ของปี
การศึกษา ๒๕๖๔) ซึ่งการด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา ส่งผลให้มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามปีการศึกษาและปรับปรุงได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  
มีโครงการ/งาน/กิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงเวลา  ซึ่งในการจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ จัดท าภายใต้กรอบ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง มี ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ตัวชี้วัด
ของโรงเรียนพระราชทาน ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล (การบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ OBECQA) 
ตัวชี้วัดโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้าน/ตั วบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 



๒๘ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงด าเนินงานโดยใช้ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ซึ่ งเกิดจาก 
การผสานแนวคิดวงจรคุณภาพ (Deming Cycle) และกระบวนการบริหารจัดการความรู้  (Knowledge 
Management) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - class 
standard school)   การบริหารงานตามโครงสร้าง ๔ กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  โดยมีนโยบายในการบริหาร ๓ หลักการ คือ การพัฒนา
ผู้เรียนเต็มศักยภาพ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยน าข้อมูล
สารสนเทศ การวิเคราะห์ วิจัย เข้ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและด าเนินการต่าง ๆ ด้วยระบบปฏิบัติงาน 
DIAMOND Model  ๗ ขั้นตอนดังนี้ 

๑. D – Deliberate - บ่งชี้ความรู้ ระบุข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการวางแผนและการด าเนินงาน 
   ให้บรรลุเป้าหมาย 
  ๒. I – Immerse – สู่สารสนเทศ สร้างหรือแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวล กลั่นกรอง ปรับปรุง  
     และเรียบเรียงให้เป็นระบบ เพื่อสร้างสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานและง่ายต่อการใช้งาน 

 ๓. A - Announce - ขยายขอบเขตการสื่อสาร เผยแพร่สารสนเทศอย่างทั่วถึง ให้เข้าถึงได้ง่ายและ 
      น าไปใช้วางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 ๔. M – Manipulate - น าสูก่ารปฏิบัติ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของ 
      การปฏิบัติงานและหรือการตัดสินใจแก้ปัญหา 

 ๕. O – Observe - วัดและประเมินผล ติดตามและตรวจสอบผลการน าแผนปฏิบัติงานและความรู้ไป 
      ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ๖. N – Negotiate - ตั้งต้นการเรียนรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน  
      ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้ในรูปแบบรายงานสรุป 
            ผลการปฏิบัติงาน 
 ๗. D – Develop - มุ่งสู่การพัฒนา ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมให้มีความชัดเจนและเชื่อมโยงให้ 
              เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส  
      เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม  
      (Innovation) ที่จะช่วยพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน น าไปสู่การเป็น 
      องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 
 
 



๒๙ 
 

ผลการใช้ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
เพศ ชาย  ๒๖.๙๒ 

หญิง ๗๓.๐๘ 
อายุ ต่ ากว่า ๒๕ ปี ๐.๐๐ 

๒๕-๓๕ ป ี ๓๐.๗๗ 
๓๖-๔๖ ป ี ๕๐.๐๐ 
มากกว่า ๔๖ ปี ๑๙.๒๓ 

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ๓๔.๖๒ 
ปริญญาโท ๕๗.๙๖ 
ปริญญาเอก ๗.๖๙ 

กลุ่มบริหาร งบประมาณ ๑๑.๕๔ 
ทั่วไป ๗.๖๙ 
วิชาการ ๕๓.๘๕ 
งานบุคคล ๒๖.๙๒ 

 

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ด้านบริบท 
๑. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ๓.๙๒ มาก 
๒. ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติตามระบบปฏิบัติงาน 
DIAMOND Model 

๓.๕๐ มาก 

รวม ๓.๗๑ มาก 
ด้านปัจจัยน าเข้า 
๓. ได้รับความรู้ ค าแนะน าในการด าเนินการตามระบบปฏิบัติงาน DIAMOND 
Model 

๓.๔๖ มาก 

๔. ได้รับการสนับสนุนและการร่วมมือในการด าเนินการตามระบบปฏิบัติงาน 
DIAMOND Model จากฝ่ายบริหารและครู 

๓.๘๑ มาก 



๓๐ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
๕. ได้รับความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินการตามระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model 

๔.๑๒ มาก 

รวม ๓.๗๙ มาก 
ด้านกระบวนการ 
๖. D – Deliberate (บ่งชี้ความรู้ ระบุข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น ต้องใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานของงาน 

๔.๐๐ มาก 

๗. I – Immerse (สู่สารสนเทศ สร้างหรือแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประมวล 
กลั่นกรอง ปรับปรุง และเรียบเรียงให้เป็นระบบ เพ่ือสร้างสารสนเทศท่ีมี
มาตรฐานและง่ายต่อการใช้งาน) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ของงาน 

๓.๘๑ มาก 

๘. A - Announce (ขยายขอบเขตการสื่อสาร เผยแพร่สารสนเทศอย่างทั่วถึง 
ให้เข้าถึงได้ง่ายและน าไปใช้วางแผน การปฏิบัติงานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานของงาน 

๓.๘๘ มาก 

๙. M – Manipulate (น าสู่การปฏิบัติ ด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานโดยใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและหรือการตัดสินใจแก้ปัญหา) ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการด าเนิน งานของงาน 

๓.๙๒ มาก 

๑๐. O – Observe (วัดและประเมินผล ติดตามและตรวจสอบผลการน า
แผนปฏิบัติงานและความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การด าเนนิงานของงาน 

๔.๐๐ มาก 

๑๑. N – Negotiate (ตั้งต้นการเรียนรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และบันทึกไว้
เป็นองค์ความรู้ในรูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน) ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานของงาน 

๓.๘๘ มาก 

๑๒. D – Develop (มุ่งสู่การพัฒนา ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมให้มีความชัดเจน
และเชื่อมโยงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ จุด
แข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส เพื่อน ามาก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ที่จะช่วยพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืน) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานของงาน 

๓.๘๕ มาก 



๓๑ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
๑๓. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ส่งเสริมให้งานสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีส่วนร่วม คล่องตัว สะดวกและชัดเจน 

๓.๗๓ มาก 

รวม ๓.๘๘ มาก 
ด้านผลผลิต 
๑๔. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ส่งเสริมให้สามารถด าเนินงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

๔.๐๐ มาก 

๑๕. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในระดับ ๓.๙๓ มาก 
๑๖. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาใน
ระดับ 

๔.๐๔ มาก 

๑๗. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในระดับ ๓.๗๗ มาก 
รวม ๓.๙๓ มาก 

รวมทุกด้าน ๓.๘๖ มาก 
 

๒. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการ จ านวน ๒๑๖ โครงการ กิจกรรม โดยมีระดับผลการด าเนิน 
โครงการ 

๑. ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม จ านวน   ๑๖๑   โครงการ คิดเป็น  ๗๐.๖๒ 
๒. ระดับ ๔ ดีเลิศ จ านวน     ๑๘   โครงการ คิดเป็น    ๗.๘๙ 
๓. ระดับ ๓ ดี  จ านวน       -    โครงการ           คิดเป็น      - 
๔. ระดับ ๒ ปานกลาง จ านวน       ๑   โครงการ           คิดเป็น    ๐.๔๔ 
๕. ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา จ านวน       -    โครงการ           คิดเป็น       - 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องรวมกันหรือแม้แต่การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ส่งผล
ให้การด าเนินโครงการได้น้อยกว่าที่วางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งมีรายการดังนี้ 



๓๒ 
 

๑. โครงการ กิจกรรม ที่ไม่ได้ด าเนินการทั้งโครงการ จ านวน  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  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
   ๓) การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
       ค่ายลูกเสือ สมพล โตรักษา อ าเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   
  ๔) ภาษาไทยพาสันต์ 
   ๕) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   ๖) พัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ 
  ๗) พัฒนาความสามารถด้านชีววิทยา 
   ๘) ค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ 
  ๙) การสอนเสริมวิชาเคมีและพัฒนาวิชาการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
  ๑๐) การติว Online และ Onsite เพ่ือสอบเข้าค่าย ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ค่าย ๑ 
  ๑๑) การประกวดโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ 
  ๑๒) การติว (Online และ Onsite) เพ่ือการสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎฟิสิกส์ 
  ๑๓) ค่ายคณิตศาสตร์ พ่ีพาน้องเล่น   

   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) การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ  

        อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี 

   ๑๙) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สวนสนุกดรีมเวิลด์  

         อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

   ๒๐) ทัศนศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   ๒๑) พัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียน 

 



๓๓ 
 

      ๑.๒ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
   ๑)  A-MATH เกมกีฬาต่อเลขค านวณ 

  ๒) English Camp 
  ๓) Christmas Day และแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
  ๑.๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   ๑) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียนติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

       รัชกาลที่ ๖ 

   ๒) การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 

   ๓) สร้างความคิด เสริมศักยภาพประธานชุมนุมและเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   ๔) เพ่ือนที่ปรึกษา YC ( Youth Counselor ) 

   ๕) ค่ายคุณธรรม "ศีลธรรมน าสุข รุ่นที่ ๓" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

   ๖) ธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๕๐๒ คน 

   ๗) ค่ายพุทธบุตร “New Purpose พลิกชีวิต สู่แนวคิดวิถีใหม่ รุ่นที่ ๔”นักเรียน ๒๐๐ คน   

       ณ วัดเขานกกระจิบ  ต.น้ าพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 

   ๘) เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน/ประธานสี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

     ๑.๔ โครงการพัฒนาบุคลากร 

   ๑) ศึกษาดูงาน ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

       ๑.๕ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ๑) พัฒนาระบบ Student Care Solution ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

    ๑.๖ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน 

   ๑) จัดซื้อหนังสือและสื่อการศึกษา 

    ๒) ซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ-สื่อ 

         ๓) ปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด 

       ๔) ปรับปรุงครุภัณฑ์ห้องสมุด 

   ๕) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน ห้อง ๖๔๒ 

   ๖) ระเบียงความรู้ 

   ๗) พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยภาษาศิลปะ (Language Learning by Art) 

   ๘) บริการชุมชนด้านวิชาการ 

   ๙) จ้างลูกจ้างโภชนาการ (จ านวน  ๗ คน ม.๓๙) 

   ๑๐) งานโภชนาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์งานโภชนาการ  การพัฒนางานโภชนาการ 

   ๑๑) วันลอยกระทง 



๓๔ 
 

   ๑๒) พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   ๑๓) เสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียนให้มีระเบียบ 

   ๑๔) ปรับปรุงรั้วบริเวณด้านหน้าโรงเรียน 

   ๑๕) พัฒนาห้องลูกเสือบริเวณอาคาร ๔ 

   ๑๖) ปรุบปรุงห้องน้ า ห้องส้วมนักเรียนชาย 

   ๑๗) ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าก่อนเข้าตู้ MDB 

   ๑๘) ปรับปรุงรางน้ าฝนหน้าอาคาร ๑ 

   ๑๙) ก่อสร้างก าแพงด้านหลังโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

   ๒๐) เทพ้ืนคอนกรีตที่ดินซื้อใหม่ ,ประตู เป็นที่จอดรถนักเรียน,ทาสีก าแพง 

   ๒๑) ปรับปรุงหลังคาห้องเทควันโด  

        ๒. โครงการ กิจกรรม ที่ไม่ได้ด าเนินการบางกิจกรรม จ านวน  ๗  โครงการ 

           ๒.๑ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน   

   ๑) ปรับปรุงระบบส ารองน้ าใช้(ปั้มน้ า ถังเก็บน้ า ท่อส่งน้ า) อาคาร ๓,๔,๕,๖  ฝาท่อระบายน้ า 

   ๒) ซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ี 

  ๓) น้ ายาดับเพลิง  

  ๔) ตัวเก็บถังดับเพลิง 

  ๕) เก้าอ้ี Super ware ๕๐ ตัว 

  ๖) โต๊ะขาวพับ ๑๐ ตัว 

  ๗) ปรับปรุงฐานพระบรมฉายาลักษณ์หน้าโรงเรียน 

  ๓. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยให้บุคลากรใน

สถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ 

ร่วมใจกัน ในการให้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานแก่หน่วยงานต้นสังกัดตรงตามก าหนดเวลา ผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ 

โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม

แนวทาง การปฏิรูปการศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสมาคมฯผู้ปกครองและ

นักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง โดยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพ  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและ

ต่อเนื่อง   เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    



๓๕ 
 

   ๔. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโครงการพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ ๒๑ มีการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์และทักษะให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ  

 ๕. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง มีโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตาม

ความสามารถและความสนใจ เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และน าความรู้ ทักษะที่ได้จากการเข้ารับ  การ

อบรม/ สัมมนา/ ประชุมฯ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  จัดให้มีโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยน าองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม

รับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ตามความสนใจและตรงตามสาขาวิชาที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน  

โดยแสดงตารางร้อยละของจ านวนครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของจ านวนครู 

๐-๙ ชั่วโมง ๑๐-๑๙ 
ชั่วโมง 

๒๐ ชั่วโมขึ้นไป 

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 
ร้อยละของจ านวนครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน      
 
พบว่าร้อยละของจ านวนครูที่เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป ร้อยละ 

๗๕.๒๐ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ มีครูเข้ารับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไป ร้อยละ ๑๐๐     



๓๖ 
 

 นอกจากนี้โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง กลุ่มบริหารวิชาการ งานการนิเทศภายในและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
จัดให้มีการนิเทศภายในชั้นเรียนขึ้น เพ่ือเป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของ
ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโดยนักเรียน และจาก
ฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนิเทศจากเพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน  เมื่อจบภาคเรียน ครูผู้สอนแต่ละท่านจะได้รับการประเมินคุณภาพการสอนจากนักเรียนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รวม ๒ ครั้ง/ ๑ ปีการศึกษา เพ่ือเป็นผลสะท้อนกลับให้ผู้สอนได้มีการปรับเปลี่ยน  พัฒนา   การ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ผลการนิเทศภายในของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ผลการนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. สนับสนุนการสอน ๔ ๔ ๑๐๐ 

๒. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒ ๑๐ ๑๐๐ 

๓. คณิตศาสตร์ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 

๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๗ ๒๗ ๑๐๐ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 

๖. ภาษาไทย ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ ๕ ๗๑.๐๐ 

๘. ศิลปศึกษา ๘ ๘ ๑๐๐ 

๙. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๑๘* ๑๑๖ ๙๗.๐๐ 

ตารางแสดงผลการนิเทศภายในของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
*รวมครูอัตราจ้าง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ผลการนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. สนับสนุนการสอน ๖ ๕ ๘๔ 

๒. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ 

๓. คณิตศาสตร์ ๑๙ ๑๘ ๙๕ 

๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒2๗ ๒๗ ๑๐๐ 



๓๗ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ผลการนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๒๑ ๒๐ ๙๕ 

๖. ภาษาไทย ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ ๕ ๗๑.๐๐ 

๘. ศิลปศึกษา 8 ๘ ๑๐๐ 

๙. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๒๓* ๑๒๐ ๙๖.๐๐ 

ตารางแสดงผลการนิเทศภายในของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
*รวมครูอัตราจ้าง 
 

     ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน วิเคราะห์ในระดับมากและมากที่สุด หรือ  
ที่อยู่ในระดับร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จากจ านวนครูทั้งหมด ๙๖ คน ที่ได้รับการประเมินจากนักเรียนภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที ่ รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เลือกใช้ ๙๕ ๙๘.๙๖ 
๒ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถติดตามได้ทุกคาบ ๙๔ ๙๗.๙๒ 
๓ ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 

 (เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ , สื่อการน าเสนอ , ใช้
โปรแกรมอ่ืน ๆ) 

๙๒ ๙๕.๘๓ 

๔ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน ที่มอบหมาย ๙๒ ๙๕.๘๓ 
๕ การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้ค าถาม, แบบทดสอบ , 

รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ) 
๙๓ ๙๖.๘๘ 

๖ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่ าเสมอ ทั้งการส่งงาน   
การเข้าเรียนและการซ่อมเสริม 

๙๒ ๙๕.๘๓ 

๗ ครูผู้สอนมีบุคลิกท่ีดี/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/รับฟังนักเรียน ร้อยละ ๙๘.๙๖ ครูผู้สอนจัดกิจกรรม



๓๘ 
 

การเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถติดตามได้ทุกคาบ ร้อยละ ๙๗.๙๒ นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่
เรียน ร้อยละ ๙๗.๙๒ การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้ค าถาม, แบบทดสอบรูปแบบเกม, ชิ้นงาน 
ฯลฯ) ร้อยละ ๙๖.๘๘ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน (เช่น meet/call , คลิปวิดิ
โอ, ใบความรู้ออนไลน์ , สื่อการน าเสนอ, ใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ) ร้อยละ ๙๕.๘๓ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน 
ที่มอบหมาย ร้อยละ ๙๕.๘๓ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่ าเสมอ ทั้งการส่งงาน  การเข้าเรียนและการซ่อม
เสริม ร้อยละ ๙๕.๘๓ 
 
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน วิเคราะห์ในระดับมากและมากที่สุด หรือที่อยู่ใน
ระดับร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จากจ านวนครูทั้งหมด ๑๐๖ คน ที่ได้รับการประเมินจากนักเรียนภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ที ่ รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เลือกใช้ ๑๐๑ ๙๕.๒๘ 
๒ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถ 

ติดตามได้ทุกคาบ 
๑๐๑ ๙๕.๒๘ 

๓ ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
 (เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ ,  
สื่อการน าเสนอ , ใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ) 

๑๐๑ ๙๕.๒๘ 

๔ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน ที่มอบหมาย ๑๐๐ ๙๔.๓๔ 
๕ การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้ค าถาม, 

แบบทดสอบ , รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ) 
๑๐๑ ๙๕.๒๘ 

๖ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่ าเสมอ ทั้งการส่งงาน   
การเข้าเรียนและการซ่อมเสริม 

๑๐๑ ๙๕.๒๘ 

๗ ครูผู้สอนมีบุคลิกท่ีดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/รับฟังนักเรียน  ๑๐๑ ๙๕.๒๘ 
๘ นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน ๑๐๑ ๙๕.๒๘ 

 
  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกประเด็นการประเมินมีครูผู้สอนที่ได้รับ
การประเมินในระดับดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๘ ยกเว้นความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงานที่มอบหมาย 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๔ 

 
 
 
 



๓๙ 
 

  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ 
๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เลือกใช้ ๔.๓๑ ๐.๔๙ ดีมาก 
๒ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถ 

ติดตามได้ทุกคาบ 
๔.๒๙ ๐.๕๐ ดีมาก 

๓ ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
(เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ ,  
สื่อการน าเสนอ , ใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ) 

๔.๒๒ ๐.๕๐ ดีมาก 

๔ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน ที่มอบหมาย ๔.๒๐ ๐.๔๙ ดี 
๕ การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้ค าถาม, 

แบบทดสอบ , รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ) 
๔.๒๒ ๐.๔๘ ดีมาก 

๖ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่ าเสมอ ทั้งการส่งงาน   
การเข้าเรียนและการซ่อมเสริม 

๔.๓๐ ๐.๕๔ ดีมาก 

๗ ครูผู้สอนมีบุคลิกท่ีดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/รับฟังนักเรียน  ๔.๔๘ ๐.๕๒ ดีมาก 
๘ นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน ๔.๒๗ ๐.๔๙ ดีมาก 

ภาพรวม ๔.๒๙ ๐.๕๑ ดีมาก 
 

 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  ( X =๔.๒๙ , 
S.D.=๐.๕๑) และทุกประเด็นการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ได้แก่ ครูผู้สอนมีบุคลิกท่ีดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/

รับฟังนักเรียน ( X =๔.๔๘ , S.D.=๐.๕๒) รองลงมาคือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เลือกใช้   

(X =๔.๓๑ , S.D.=๐.๔๙) ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่ าเสมอ 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 ใช้ค าถาม, แบบทดสอบ, รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ) (X =๔.๒๒ , S.D.=๐.๔๘) ครูผู้สอนมี
เทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน (เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ , สื่อการ

น าเสนอ, ใช้โปรแกรมอ่ืน 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 
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ 
๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เลือกใช้ ๔.๓๑ ๐.๖๙ ดีมาก 
๒ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถ 

ติดตามได้ทุกคาบ 
๔.๓๓ ๐.๖๔ ดีมาก 

๓ ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
(เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ ,  
สื่อการน าเสนอ , ใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ) 

๔.๒๔ ๐.๗๑ ดีมาก 

๔ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน ที่มอบหมาย ๔.๒๕ ๐.๖๖ ดีมาก 
๕ การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้ค าถาม, 

แบบทดสอบ , รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ) 
๔.๒๑ ๐.๗๐ ดีมาก 

๖ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่ าเสมอ ทั้งการส่งงาน   
การเข้าเรียนและการซ่อมเสริม 

๔.๓๔ ๐.๗๑ ดีมาก 

๗ ครูผู้สอนมีบุคลิกท่ีดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/รับฟังนักเรียน  ๔.๔๖ ๐.๖๖ ดีมาก 
๘ นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน ๔.๒๗ ๐.๖๘ ดีมาก 

ภาพรวม ๔.๒๙ ๔.๓๐ ๐.๖๙ 
 

 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  (X =๔.๓๐ , 
S.D.=๐.๖๙) และทุกประเด็นการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ได้แก่ ครูผู้สอนมีบุคลิกท่ีดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/

รับฟังนักเรียน ( X =๔.๔๖ , S.D.=๐.๖๖) รองลงมาคือ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่ าเสมอ 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 , สื่อการน าเสนอ, ใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ) (X =๔.๒๔ , S.D.=
๐.๗๑) การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้ค าถาม, แบบทดสอบ, รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ)  

(X =๔.๒๑ , S.D.=๐.๗๐) 
 
 



๔๑ 
 

๓. จุดเด่น 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ การบริหารงานโดยใช้ระบบ

ปฏิบัติงาน DIAMOND Model (D – Deliberate หมายถึง บ่งชี้ความรู้, I – Immerse หมายถึง สู่สารสนเทศ, A - 
Announce หมายถึง ขยายขอบเขตการสื่อสาร , M – Manipulate หมายถึง น าสู่การปฏิบัติ , O – Observe 
หมายถึง วัดและประเมินผล, N – Negotiateหมายถึง– ตั้งต้นการเรียนรู้ และ D – Develop หมายถึง- มุ่งสู่การ
พัฒนา) 

 

 
 
 มีการจัดการประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบระดมสมอง การประชุม

กลุ่มย่อย เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. การส่งต่องานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายเข้า บรรจุ หรือการสับเปลี่ยนงาน        
ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร 
 ๒. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๓. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน 
  
 
 



๔๒ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  

มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ โรงเรียน

สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม  ภายใต้

โครงการของโรงเรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 

ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยใช้
กระบวนการวิจัย การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสร้างชิ้นงานที่ให้ผู้เรียนออกแบบ วิเคราะห์
และลงมือท าด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตนเองและเกิดทักษะจากการปฏิบัติจริง โดยก าหนดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ มีการฝึกทักษะ      
การแสดงออกและน าเสนอผลงานผ่านการน าเสนอโครงงาน หรือผลงานของตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยง   
การบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีการจัดท าคู่มือ และอบรมพัฒนาครูในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น Google 
Classroom Google meet Zoom และแอปพลิเคชันในการส่งเสรืมการจัดการเรียนการสอน มีการให้ความรู้ 
วิธีการเรียนแบบออนไลน์ให้กับผู้เรียน 
 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ในการจัดการเรียนการสอน  
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ การปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนจึงเป็น
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 ครูจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการสรุปความรู้และน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การท า
รายงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การน าเสนอชิ้นงาน ป้ายนิเทศ แบบจ าลอง วิดีโอ การน าเสนอออนไลน์ เป็นต้น  
 ครูสร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
บุคคลอ่ืน ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งการสื่อสารโดยการใช้วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติต่อกัน ครูท าหน้าที่ใน
การกระตุ้น แนะน า และประสานสัมพันธ์ให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อกันด้วยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ลดความขัดแย้ง 
ที่เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 



๔๓ 
 

 ครูประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง เน้นการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ มีความหลากหลาย  
ในการประเมินผล มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ใช้เครื่องมือ เช่น แบบสังเกต 
แบบสอบถาม แบบประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย  และการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล   
มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
และครูผู้สอนน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลผู้เรียนไปเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ครั้งต่อไป 
 ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน โดยจัดท า
วิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยมีการน ากระบวนการ  PLC  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือน
ครู ในประเด็นเทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้เรียน โดยการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนของครู และประเมินการใช้หลักสูตร 
  
๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูมีความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยครูมีวิธีการที่หลากหลายในจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมตามความสามารถและตามวัยของผู้เรียน จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ โดยมีการก าหนด

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผล
การเรียนที่ผ่านมา การสัมภาษณ์ การสอบถาม  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยน าผลการ
ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน และน าข้อมูลนักเรียนจากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยค านึงความแตกต่างของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใน
กลุ่มและต่างกลุ่ม จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างหรือพัฒนาสื่อ และน าสื่อท่ีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยน าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการให้มีความหลากหลายเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เรียนและครูสามารถเข้าร่วมเรียน และจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้  



๔๔ 
 

 ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน มี การให้ค าแนะน า 
ปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนัดหมายหรือให้ค าปรึกษา
นักเรียนนอกเวลา จัดให้มีการสอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนหรือมีปัญหาทางด้านการเรียน หรือในด้านอ่ืน ๆ  

ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมาย มีการ พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ มีการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของครู ค าสั่ง
ปฏิบัติการสอน บันทึกการสอนแทน และครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับบุคคลอื่น ๆ มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 
 ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ครูผู้สอนจัดท า Course Syllabus ที่ก าหนดวิธีวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ แต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด  มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้มาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ตาม
ระดับชั้น 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
  ครูผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน  ทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน โดยน า
ผลการวิจัยมาวิเคราะห์ เพ่ือปัญหาที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูด้วยกัน 
จากนั้นมี การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ร้อยละงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีดังนี ้ 

 

ร้อยละงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

วิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕๔.๘๔ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ๒๙.๐๓ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๘.๘๗ 

พฤติกรรมและเจตคติ ๗.๒๖ 
 
  ร้อยละงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุงปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท างานวิจัยในชั้นเรียนด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๔

รองลงมาคือด้านทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๓ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 

๘.๘๗ และด้านพฤติกรรมและเจตคติ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๖ 



๔๕ 
 

 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของครู โดยผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก   

          ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการสอบถามความคิดเห็นความต้องการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม        

จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อจบ     

ปีการศึกษา  โดยใช้ CIPP Model สอบถามจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากแบบสอบความความพึงพอใจของนักเรียน          

เพ่ือทราบข้อเด่น  สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา  แล้วน ามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปีต่อ ๆ ไป  โดยผลการ

ประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัย

น าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกด้าน และ ผลการประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียน  

รัตนราษฎร์บ ารุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (ห้องเรียนพิเศษ) พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า  

ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด 

๓. จุดเด่น 
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทางสติปัญญา มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิต  ความเสมอภาค มีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับปรุง   การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการน ากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครู     
ผ่านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
นอกจากนี้ยังประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอน   
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรม และประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูเมื่อสิ้นภาคเรียน ประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาเม่ือจบช่วงชั้น 

 
รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ปี ๒๕๖๔ มีดังนี ้

  เกียรติประวัติดีเด่นของผู้บริหาร 
  นายพลวัฒน์ รุจยากรกุล รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน รัตนราษฎร์บ ารุง ได้รับ
รางวัล “รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น” จากการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประเภท “ผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเด่น” ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 



๔๖ 
 

  นางสาวณัฐการ บุญพระรักษา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ได้รับ 
“รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น” เรื่อง รูปแบบบรรยากาศองค์การเชิงบูรณาการปัญญาของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ 
(ออนไลน์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
   
  เกียรติประวัติดีเด่นของครู 

- รางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที ่๑๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  นายชาญณรงค์ เพ็ชรไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ได้รับ 

“รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” การคัดเลือกครู   เข้ารับรางวัล

โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ให้ไว้  

ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

  นางสาวนภาภรณ์ เพียงดวงใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรัต

นราษฎร์บ ารุง ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” การคัดเลือกครู

เข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ราชบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

- รางวัลครูดีของแผ่นดิน ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ ครูดีของแผ่นดิน 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑ นายอภินันท์ บุญล้อม ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒ นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย ครู ภาษาไทย 
๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม ครู ภาษาไทย 
๔ นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕ นางสาวธนวรรณ เมฆแดง ครูช านาญการ ภาษาไทย 
๖ นางสาวจินดาพร เจริญธรรม ครูช านาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗ นางสาวสิรินธร พรประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘ นางสาวศิริรุ่ง เขียวคลี่ ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙ นางสาวณัชปภา ภักตร์วิลัย ครูช านาญการ คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 



๔๗ 
 

- รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประเภท “ครูผู้สอนดีเด่น” 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑ นางเณรดา รังษี ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒ นายปัญญา เกตตะรังศรี ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓ นางจุฑารัตน์ สุขเสรี ครูช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 
๔ นางสมรวย แซ่ภู่ ครูช านาญการ คณิตศาสตร์ 
๕ นางสาวนันทิยา ลักษิตานนท์ ครูช านาญการ ภาษาต่างประเทศ 
๖ นางสาวจินดาพร เจริญธรรม ครูช านาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗ นายอภินันท์ บุญล้อม ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๘ นางสาววาสนา สุกใส ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
๙ นายสมทรง วงษ์ถาวรเรือง ครูช านาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๐ นางจ ารัส สุวรรณา ครูช านาญการพิเศษ การงานอาชีพ 
๑๑ นายธนชัย พงษ์นาค ครูช านาญการ ศิลปะ 
๑๒ นางส่งศรี โตนุ่ม ครูช านาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประเภท “บุคลากรในสถานศึกษาดีเด่น” ลูกจ้างประจ า ดีเด่น 
   นายนิพนธ์ ชมหอม 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภท “ครูผู้สอนดีเด่น” 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑ นางสาวศิฐิตา เจนด่านกลาง ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
๒ นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย ครู ภาษาไทย 
๓ นางกรรณิการ์ สุดฮะ ครูช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 
๔ นางสาวศิริกุล พิทักษ์รักชาติ ครูช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 
๕ นายกฤษณะ แก่งาม ครู คณิตศาสตร์ 
๖ นางสาวสิรินธร พรประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗ นางพรทิพย์ โพธิ์เอม ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๔๘ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘ นางสาวเนตรนภา ลิ้มไพบูลย์ ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙ นางดารารัตน์ เพิ่มโสภา ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๐ นางวาสนา พงศ์ลักษมาณา ครูช านาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๑ นางสาวสุปราณี สนองค์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๒ นายสิวราช อินต๊ะวิชัย ครูช านาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๓ นายกฤติเดช ประชานุกูล ครูช านาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๔ นางสาวทิฆัมพร สุขปาน ครู ศิลปะ 
๑๕ นางพเยาว์ มโนรมณ์ ครูช านาญการพิเศษ การงานอาชีพ 
๑๖ นายดิเรก สุวรรณา ครูช านาญการพิเศษ การงานอาชีพ 
๑๗ นางณัฏฐินี เพ่ิมพูล ครูช านาญการ ภาษาต่างประเทศ 
๑๘ นายสมชาติ ฤทธิเพชรอัมพร ครูช านาญการ ภาษาต่างประเทศ 
๑๙ นางสาวปาริชาติ กมลยะบุตร ครูช านาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 
๒๐ นายเกรียงไกร นครพงศ์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภท “Yong Teacher Awards 2021” 

ที ่ 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 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภท “บุคลากรในสถานศึกษาดีเด่น”  
ลูกจ้างประจ าดีเด่น 
   นายส าราญ หลวงจอก 



๔๙ 
 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภท “บุคลากรในสถานศึกษาดีเด่น”  
ครูอัตราจ้างดีเด่น 
   นางสาวนิตยา ศรีสุชา 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภท “บุคลากรในสถานศึกษาดีเด่น” 
เจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น (ลูกจ้างชั่วคราว) 
   นางสาวณัฐชนา ค าไก่ 

- การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี   

 นายพลวัฒน์ รุจยากรกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับรางวัลระดับ “ดีเยี่ยม”  

ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลระดับ “ดีเด่น” ด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

 นายเศรษฐพัฒน์ แสนสากล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับ “ดีเด่น” ด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

- รายการ “Cool CRU อาจารย์เจ๋ง” 
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ได้รับการ

คัดเลือกจากส านักสร้างสรรค์เนื้อหา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผลิตรายการ “Cool CRUจารย์เจ๋ง” โดยมี

การสัมภาษณ์ เก็บภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดเตรียมกิจกรรมอุปกรณ์ สื่อการสอน 

และออกอาศในวันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.-  ๑๕.๓๐ น. ทางช่อง ALTV  

ช่องหมายเลข ๔ 

๔. จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ผู้เรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่  ๒๑ 
 
 



๕๐ 
 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
(๓-๕ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทาง 
การพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโดยมี   
การวางแผนอย่างเป็นระบบ   
           มีการวัดผลและประเมินผล ยืดหยุ่นตาม 
สถาณการณ์และบริบทในปัจจุบัน 
           แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยวิธีที่หลากหลาย  
           หาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดร่วมกัน  
           ด าเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
           จัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและ
สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น   
           มีการตรวจสอบ/  ก ากับ/ ติดตามตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)   
           ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน
ระดมความคิดในการด าเนินงานต่าง ๆ   
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ     

คุณภาพของผู้เรียน 
   ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
           สนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี    
อย่างสร้างสรรค์ 
           การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ เผยแพร่และแข่งขันทางวิชาการในเวที
ระดับประเทศและระดับนานาชาติเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
          ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           การส่งต่องานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ย้ายเข้า บรรจุ หรือการปรับเปลี่ยน
งานที่รับผิดชอบ  



๕๑ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

           จัดการประชุมที่หลากหลาย  
           ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน  
            มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ทันสมัย และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  
           มุ่ ง เน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา           
           ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
            มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ กิจกรรม และ
การจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม 
            ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล 
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
             มีการพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
            มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียน   
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
            มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนและจัดท าแผนการจัด       
การเรียนรู้ 
            มีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
และการออกแบบจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา   

           การระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 ส่งเสริมครูผู้สอนให้เลือกใช้สื่อให้เหมาะสม
กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
           น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 



๕๒ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

            มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้  
            มีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย   
            ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วย  
ความเสมอภาค  

 มีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุง   
การสอน   
            มีการน ากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 
    โรงเรียน 
๓. โครงการพัฒนาบุคลากร 
๔. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน 
๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 

   ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
                        ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ภาพประกอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
   และประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
 
 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
อ าเภอบ้านโป่ง      จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 
ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
………………………………………………… 

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

     ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
                                 
                 
                                                                                   
                                                             
 
       (นายวรรณชัย  รังษี) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
  
  
  
 
 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
................................ 

          มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน ดังนี้ 
          มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

                      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                      ๑.๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

          มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ                            
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                
          และแก้ปัญหา 
      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม                            
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย 



 
 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

...................................................................................................................  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
………………………………………………… 

อาศัยอ านาจความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

        ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ร้อยละ ๙๒ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
        ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
            แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๙๒ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ ๘๔ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร้อยละ ๙๒ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ ๕ 

        ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ร้อยละ ๙๖ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
     ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ร้อยละ ๙๘ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ร้อยละ ๙๙ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 



 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

        ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ ๙๗ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ร้อยละ ๙๔ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
      ๒.๑ มีเป้าหมายหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร    
            สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
            คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
            จัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
            ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

      ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
      ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
      ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
            การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

  

        ประกาศ ณ วันที ่๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                                                                                        

                                                                  (นายวรรณชัย  รังษี) 

                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

 



 
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนรัตนราษฏร์บ ารุง 

ที่ ๔๘ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โดยอาศัยอ านาจตามในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๘๖  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

 ๑.๑ นายวรรณชัย  รังษ ี ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายปรเมศวร์  พันธ์วไิล รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓ นายพลวฒัน์  รุจยากรกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

กรรมการ 

 ๑.๔ นายสุรพัชร  อยู่คง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

กรรมการ 

 ๑.๕ นาวสาวณัฐการ   บุญรักษา รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กรรมการ 

 ๑.๖ นายประเสริฐ  สวุรรณยุคบดิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

กรรมการ 

 ๑.๗ นางสาวจันทรพิมพ์  รังษ ี หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฯ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนนิงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมการจัดท าเครื่องมือ รวบรวมข้อมูลและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 



 
 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑) นางสาวปัณฑช์นิต  ศรีสุข ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายกานต์  โหลต่ระกูล ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางกรรณิการ์  สุดฮะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔) นายปัญญา  เกตตะรังศรี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕) นางสาววาสนา  สุกใส ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖) นางวไิล  รัตนากร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๗) นางจฑุารัตน์  สุขเสร ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๘) นายสนิท  อัมพรพิทักษ ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๙) นางส่งศรี  โตนุ่ม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๐) นายอภิเชษฐ  เพิ่มโสภา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี ่ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๒) นางสุพัตรา  แจ้งจรสั ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๓) นางอมรรัตน์  ทิมจิตร ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๔) นายสมพล  แจ้งจรัส ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๕) นายชาคม  สพฤกษ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๖) นายอุดมเดช  ชูวิจิตร ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวธนวรรณ  เมฆแดง ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวภูริชญา  ศรีสุข ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน ครู กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวณชิวรรณ  จันอ้น ครู กรรมการ 
 ๒๑) นายชีพชนก  แจ่มใส ครู กรรมการ 
 ๒๒) นายประดิษฐ์  สลับแสง ครู กรรมการ 
 ๒๓) นายนท  ศานติคีตา ครู กรรมการ 
 ๒๔) นางอัญชลี  ณ นครพนม ครู กรรมการ 
 ๒๕) ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี  เที่ยงลิ้ม ครู กรรมการ 
 ๒๖) นายอภินัทธ์  อัชชพนัธ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๒๗) นางสาวสุภารัตน์  สาลียงพวย ครูผู้ช่วย กรรมการ 



 
 

 ๒๘) นายจีรศักดิ์  สนัทาลุนัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๒๙) นางสาวจฑุาวรรณ  พีรชัยเดโช ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๓๐) นายนพรัตน์  สตัย์ซ้ า ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๓๑) นางสาวชณิตตา  จินตศิริกูล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๓๒) นางสาวชยปภา  เจนวิถีสุข เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๓) นางสาวผจงจิต  ห้วยหงสท์อง เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๔) นายกฤษณะ  แก่งาม ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

๑) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑) นางสาวปัณฑช์นิต  ศรีสุข ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวสุปราณี  สนองค์ ครู รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔) นายดิเรก  สุวรรณา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕) นางจ ารัส  สวุรรณา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖) นางธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๗) นางพเยาว์  มโนรมณ ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๘) นายอาคม  ชาญเดช ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๙) นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศนีชา  วิเดช ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๑) นางจฑุามาศ  อวิคุณประเสริฐ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวณชัปภา  ภักตร์วิลยั ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๓) นางทัศนีย์  ใจซื่อ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๔) นายสุภเวช  ตรัยที่พึ่ง ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวนารีรัตน์  สุขผลผลา ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๖) นายวรพล  พันธนียะ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๗) นายกฤติเดช  ประชานุกูล ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๘) นายสวิราช  อินต๊ะวชิัย ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๙) นายสทิธิพรรณ  มากมิตร ครู กรรมการ 
 ๒๐) นายเกรียงไกร  นครพงศ ์ ครู กรรมการ 



 
 

 ๒๑) นายคงไท  ตรีวนชิย์กุล ครู กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวนาตยา  แซ่เตียว ครู กรรมการ 
 ๒๓) นางนารีรัตน์  หาดเพ็ชร์ศุข ครู กรรมการ 
 ๒๔) นายอภินนัท์  บุญล้อม ครู กรรมการ 
 ๒๕) นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย ครู กรรมการ 
 ๒๖) นายนนทวรรษ  วงัมะนาว ครู กรรมการ 
 ๒๗) นายธวชัชัย  ดีรัมย์ ครู กรรมการ 
 ๒๘) นางสาววิริยา  ศิลสวสัดิ์ ครู กรรมการ 
 ๒๙) นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ตาลเงิน ครู กรรมการ 
 ๓๐) ว่าที่ร้อยตรีพงศภัค  เพ็งหนู ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓๑) นายเศรษฐพัฒน์  แสนสากล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓๒) นางสาวนิตยา  ศรีสุขา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๓๓) นางสาวยุพนิ  บดุทา เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๔) นางสาวกิตติวรา  เพ็ญพานิช ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

๒.๑ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑) นายบุญส่ง  อนิแหยม ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสมรวย  แซ่ภู่ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายประเสริฐ  สุวรรณยุคบดิน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔) นางสาวกองแก้ว  คุ้มทรัพย ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕) นางโสภา  เสือรอด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖) นางนิศารัตน์  ไชยขันธุ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๗) นายคชภัค  สถิตย์ธฤด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๘) นางดารารัตน์  เพิ่มโสภา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๙) นายประสาท  ปานบุตร ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๐) นายปริญญา  คลา้ยโพธิ์ทอง ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวอลสิา  ชินวงศโ์ชตพิันธ์ ครูช านาญการ กรรมการ 



 
 

 ๑๒) นายธนชัย  พงษ์นาค ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๓) นายศิวานนัท์  สังข์ทอง ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวจนิดา  ด้วงเดช ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๕) นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๖) นายปราโมช  สาลี่ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวนันทยิา  ลักษติานนท์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์ธรรม ครู กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวอมรรัตน์  วงศส์ะอาด ครู กรรมการ 
 ๒๑) นายพชิัญญะ  หล าสะอาด ครู กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวโสวภา  ทองบุตร ครู กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวสุภาพร  เกษตรลกัษมี ครู กรรมการ 
 ๒๔) นายอภิสิทธิ์  ทองค า ครู กรรมการ 
 ๒๕) นายจักรพันธ์  แจง้ใจด ี ครู กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา  หลิมพลอย ครู กรรมการ 
 ๒๗) นางสาวตรนีุช  เสลานนท์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๒๘) นางสาวรุ้งไพลนิ  ยมแก้ว เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๒๙) นางสาวณัฐชนา  ค าไก ่ เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๐) นางสาวประภาพร  อุ่นจิต เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๑) นายพสพล  บุณยะบูรณ เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๒) นายนฤทธิ์  ชมงาม เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๓) นางสาวกมลลักษณ์  ศรีวิเชียร เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๔) นายอภิเชษฐ์  บุญศรี ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑) นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวศิริกุล  พิทักษ์รักชาติ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางเณรดา  รังษ ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 



 
 

 ๔) นางปฏิมา  ชนนิทร์เศรษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕) นางสุภา  อินทร์พรหม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖) นางวาสนา  พงศ์ลักษมาณา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๗) นางสาวสรินธร  พรประดษิฐ ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๘) นายเอกราช  ตาแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๙) นางสาวศิฐิตา  เจนดา่นกลาง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวปาริชาติ  กมลยะบุตร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๑) นางณัฏฐนิี  เพิ่มพูน ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๒) นายสมชาติ  ฤทธิเพชรอัมพร ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๓) นายวชิัย  รังด ี ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๔) นายสายนัต์  ปานทอง ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๕) นางพรทิพย์  โพธิ์เอม ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๖) นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวเนตรนภา  ลิ้มไพบูลย์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวนริศรา  สุขมา ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๙) นางปรียาดา  จินตศิริกุล ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน ครู กรรมการ 
 ๒๑) นายค ารณ  ผึ่งผาย ครู กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวชยมล  โลหะชุมพล ครู กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวธริญา  สังขลักษณ ์ ครู กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวพทัธนนัท์  ศึกษิต ครู กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวพนิดา  นราศร ี ครู กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวทัศนวรรณ  นราดลิก ครู กรรมการ 
 ๒๗) นางสาวลักษิกา  ศรีบรรพต ครู กรรมการ 
 ๒๘) นางสาวทฐิินนัท์  ศูนย์พลอย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๒๙) นายพีรวชัร  วันดีเรืองไพศาล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓๐) นายนนทชัย  บญุสวัสดิ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๑) นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๒) นายธวชัชัย  แก้ววลิัย เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
 ๓๓) นางสาวจนิดาพร  เจริญธรรม ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑) ประชุมร่วมกันวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษา 

 ๒) จัดเก็บข้อมูลแต่ละมาตรฐานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ๓) รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานและน าส่งข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดท ารูปเล่มเพื่อ

รายงานต่อหน่วยงานตน้สังกัดตอ่ไป 



 
 

๓. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ 

 ๑) นางสาวจนัทรพิมพ์  รังษ ี ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายกฤษณะ  แก่งาม ครู รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอาคม  ชาญเดช ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔) นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๕) นางสาวจนิดา  ด้วงเดช ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๖) นางสาวปัณฑช์นิต  ศรีสุข ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๗) นายวรพล  พันธนียะ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๘) นางสาวโสวภา  ทองบุตร ครู กรรมการ 
 ๙) นางสาวอัญชลี  ณ นครพนม ครู กรรมการ 
 ๑๐) นายจักรพันธ์  แจง้ใจด ี ครู กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวพนิดา  นราศร ี ครู กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวพทัธนนัท์  ศึกษิต ครู กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวทัศนวรรณ  นราดลิก ครู กรรมการ 
 ๑๔) นายจิรศักดิ์  สนัทาลุนัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวทฐิินนัท์  ศูนย์พลอย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวกิตติวรา  เพ็ญพานิช ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑) รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตฐานจากหัวหน้ามาตรฐาน 

 ๒) สังเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน 

 ๓) จัดท ารูปเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่ง

หน่วยงานต้นสังกัดตามก าหนดเวลาและเผยแพร่แก่สาธารณชน 

 

  ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รัยการแต่งตั้ง ปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถปุระสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตั้งแตบ่ัดนี้เปน็ตน้ไป 

 

   สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

( นายวรรณชัย   รังษี ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฏร์บ ารุง 

 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  

ปีการศึกษา 256๔ 
 

เพ่ือให้การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
ปีการศึกษา 256๔  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔2 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕45 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัต
นราษฎร์บ ารุง ปีการศึกษา 256๔  ดังต่อไปนี้ 

1. นายวรรณชัย  รังษี         ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
2. นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา   
3. นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล     รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ     

 4. นายพลวัฒน ์  รุจยากรกุล   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ    
 5. นางสาวณัฐการ บุญรักษา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6. นายสุรพัชร  อยู่คง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป         

7. นายประเสริฐ  สุวรรณยุคบดิน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ  
8. นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   
๙. นายกฤษณะ   แก่งาม  รองหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา          
        
มีหน้าที่    ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ปีการศึกษา 256๔ 

ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
กัลยาณมิตร เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งต่อไป 

 
ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

               (นายวรรณชัย   รังษี) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฏร์บ ารุง   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 


