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จังหวัดราชบุรี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารลาดับที่ 1/2562

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ก

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจา
ทุกปี เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่ส อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมิน ภายนอก โดยสานั กงานรับ รองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ฉบับนี้ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

(นายวรรณชัย รังษี)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
9 มิถุนายน 2563

ข

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง จังหวัดราชบุรี
***************************************
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 สาหรับให้ สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรับ การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) เพื่อนาเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน และเพื่อเป็นฐานข้อมูลของสถานศึกษาในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสาหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงจึงได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment
Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และข้อจากัด นาไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป และได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่
3/2563 วัน ที่ 5 มิถุน ายน 2563 เพื่อ ให้ ค วามเห็ นชอบ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานได้
พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา
2562 แล้ว มีมติเห็ นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)
สามารถนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

(นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
9 มิถุนายน 2563

ค

บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรีย นรั ตนราษฎร์บ ารุ ง ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนบ้านสวนกล้ว ย ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร จานวน 1 คน ข้าราชการครู จานวน 124 คน พนักงาน
ราชการ จานวน 1 คน ลูกจ้างประจา จานวน 3 คน และอัตราจ้าง (เจ้าหน้าที่) จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 142 คน ได้ดาเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยได้ดาเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลการ
ดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)

2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ตระหนักถึงความสาคัญในหน้าที่ของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มี
กระบวนการบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ “เรียนดี ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นาจิต
อาสา มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความพอเพียง” มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ มีทักษะ กระบวนการ และมีเจตคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงมีกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ดาเนินการ วิเคราะห์ SWOT Analysis วิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการพัฒนาส่งเสริมแก้ไข โดยอยู่บน
พื้นฐานข้อมูลของสถานศึกษา ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มี
ส่วนได้ส่ วนเสีย ในหลายภาคส่วน โดยมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิ ดชอบหลั กในแต่ล ะโครงการอย่างเป็นระบบ
คานึ งถึงเป้ าหมายของความสาเร็จ ในแต่ล ะปี ความสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมถึงทุกโครงการจะต้องส่งผลเพื่อให้วิสัยทัศน์ของ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ประสบความสาเร็จ ในการ
ดาเนินงานมีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม ทั้งในด้านของระยะเวลา งบประมาณ
ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมและนาข้อมูลที่สรุปมาเป็นส่วนสาคัญในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการใน
ปีถัดไป มีการจัดทาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ง

บริ บ ทของท้ องถิ่น และสอดคล้ อ งกั บ หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุท ธศั กราช 2551 (ฉบั บ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ซึ่งทาให้หลักสูตรสถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยมีแผนการเรียนที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ มีการจัดทาหลักสูต ร
เทีย บเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒ นาหลั กสูตรเทียบเคี ย ง
มาตรฐานสากลนามาใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความประพฤติของผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ ข องผู้ เ รี ย น การเชื่ อ มโยงวิ ถี ชี วิ ต จริ ง ในการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร พั ฒ นาการวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนผ่านโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อนาการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา กาหนดกิจกรรม
การนิ เทศภายในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ของทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาและ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้โ รงเรีย นรัตนราษฎร์บารุง มีการส่ งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูผู้สอน ส่ งเสริมให้ มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) ท าให้ ค รู ผู้ ส อนทุ ก คนได้ มี ส่ ว นร่ ว มและพั ฒ นาด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ และการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ กั บหน่ ว ยงานภายนอก ชุ ม ชน
ผู้ปกครอง และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ สนับสนุนให้
ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอกเพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนางานและ
พัฒนาการจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ Active Learning ด้วย วิธีการที่หลากหลาย นอกจากนี้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ ผ่านการนาเสนอผลงานหรือนวัตกรรมต่าง ๆ
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผู้บริหารมีภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การดูแล จัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุง สถานที่
ต่างๆ ให้มีความ มั่นคง ปลอดภัย สะดวกต่อการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เกิดความสะอาดและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการใช้งาน อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีสื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับดีเลิศ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น
ทักษะการสืบค้น การใช้งานออกแบบ เป็นต้น โดยมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและ
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ ยมบ้าน
นักเรียนครบร้อยละ 100 ผู้เรียนมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มี
น้าหนัก ส่วนสูง มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการเล่นกีฬา ออกกาลังกาย และมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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3. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
จุดเด่น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ สามารถ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและที่สถานศึกษากาหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรงตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ โดยมีผลการประเมิน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป โดยคิด
จากค่าเฉลี่ยโดยรวมของผลการประเมินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนด มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีทักษะ กระบวนการในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานอย่างเป็นระบบและ
สาเร็จลุล่วง มีภาวะของการเป็น ผู้นาและผู้ตามสามารถทางานเป็นที มได้ และมีเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ รู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนไ ด้รับ
รางวัลการแข่งขันความสามารถนักเรียน แข่งขันทักษะวิชาการทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติ
ผู้เรียนมีคุณลั กษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด จากการดาเนินการผ่านโครงการและ
กิจกรรมส่งผลให้ พัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ของพ่อแม่ เป็นผู้เรียนที่ดีของครู และเป็นคนดีของสังคม มีค วามรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา นาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน ตรงตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่กาหนด สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม เพื่อความสงบสุขในชีวิต ควบคู่ไปกับการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่างเต็มที่ จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น ที่ประจักษ์และยอมรับจาก
สาธารณชน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรีย นมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิถีชีวิต ศิล ปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน มี
จิตสานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี กีฬา และภูมิปัญญาไทย มุ่งทาประโยชน์และ
สร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคม เกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อันเกิดจากความรู้และทักษะของผู้เรียน
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทาให้ผู้ เรียนมีความพร้อมทางร่ายกายและจิตใจ มีความ
พร้อมในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นปัจจัยที่สาคัญที่นาไปต่อยอดสู่ความสาเร็จในด้าน
ต่าง ๆ
มาตรฐานที่ 2 การบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีระบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้ บริหาร
สถานศึกษาได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) โดยมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ด้วยงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
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และปรับปรุงกระบวนการ จัดการเรียนรู้และมีการรวบรวมนวัตกรรมและผลงานการวิจัยที่เ กิดจากการนา
นวัตกรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่
ต้องการ โดยสถานศึกษาเป็น ผู้สนับสนุนให้เกิดการทางานร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างองค์ความรู้ที่
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา มี
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย มีการให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
โดยบริการ wireless network ที่ครอบคลุมพื้นที่ ทาให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ด้วยบอร์ดสมองกล
Kid Bright และให้การสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับรางวัลคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศที่เป็น
หมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน ทาให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดรั บกับมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด และดาเนินการตามแผน มีการนิเทศ
กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานประเมิน
ตนเองประจาปี นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา นอกจานี้ยังให้คาแนะนา
คาปรึกษาทางด้านวิชาการแก่ครู โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถ หรือคุณวุฒิ ส่งผลให้งานมี
คุณภาพได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิช าชีพ น าผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒ นาโรงเรียนจนส่ งผลให้
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถนาข้อมูลสารสนเทศมาออกแบบการ
เรี ย นรู้ โ ดย การกาหนดเป้ าหมายคุ ณภาพผู้ เ รี ยน ทั้ ง ด้ านความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ สมรรถนะที่ส าคั ญ และ
คุณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร พร้ อ มทั้ ง ออกแบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และความแตกต่างของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแผนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบกระบวนการ
เรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข รวมทั้งจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้
ผู้เรียนมี ความสุขในการเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ครู ผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ตาม สมรรถนะที่สาคัญของหลักสูตร ตามโครงสร้างรายวิชา โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีการกาหนด
ขั้นตอน การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนแจ้งผลการสอบ ผลการเรียนแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง ส่งผลให้
ผู้เรียนนาผลไปพัฒนาตนเองต่อไปได้

ช

โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับ บริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามนโยบายของต้นสังกัด ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความ
ตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนที่จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง
มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้กระบวนการวิจัย การทาโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสร้างชิ้นงานที่
ให้ผู้เรียนออกแบบ วิเคราะห์และลงมือทาด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียน ได้วิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ มีการมอบหมายงาน
ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนโดยสร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งครูกับผู้เรียนในหมู่ผู้เรียน
ด้วยกัน และกับบุคคลอื่น ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งการสื่อสารโดยการใช้วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติต่อ
กัน มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง เน้นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ มีความหลากหลาย
ในการประเมินผล มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อ นวัตกรรมที่เพียงพอที่ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีโครงการ หรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อใช้ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
ภาคและระดับชาติ
จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ เผยแพร่และแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. การส่งต่องานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายเข้า บรรจุ หรือแม้แต่บุคคลที่อยู่
เดิมแต่เปลี่ยนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
2. การระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผู้สอนควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้
เกิดประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที

ซ

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษ
ที่ 21

ฌ
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 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 บทสรุปผู้บริหาร
 สารบัญ
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๓ สรุปผลและแนวทางการพัฒนา
๔ ภาคผนวก
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ปีการศึกษา 2562
 ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ที่อยู่ : เลขที่ 75 ถนนบ้านสวนกล้วย ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70110
สังกัด : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โทรศัพท์ : โทร. 032-211๔00 โทรสาร : ๐๓๒-๒๑๐๒๒๖
E-mail : mailrattana@gmail.com Website : www.rr.ac.th.
เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จานวนบุคลากร
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู
จานวน

1

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง

1

3

124

ประจา

เจ้าหน้าที่
รวมทั้งหมด
อื่น ๆ
13

142

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร
จานวน

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
5

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

86

49

2

142

2

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน (คน)

๑. สนับสนุนการสอน
๒. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. คณิตศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์
๕. ภาษาต่างประเทศ
๖. ภาษาไทย
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ศิลปศึกษา
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)

6
15
20
20
20
12
15
9
8

รวม

๑๗
๒๐
20
20
๒๒
๒0
19
17
22
๒๐

12๕

๔) วิทยฐานะของข้าราชการครู
ตาแหน่ง /วิทยฐานะ

จานวนครู

รวม

คิดเป็นร้อยละ

-

1

0.80

-

-

-

-

คศ.4

-

1

1

0.80

คศ.3

6

26

33

26.40

คศ.2

15

30

45

36.00

คศ.1

19

20

39

31.20

ครูผู้ช่วย

1

5

6

4.80

44

82

125

100.00

เพศชาย

เพศหญิง

ผู้อานวยการโรงเรียน

1

รองผู้อานวยการโรงเรียน

รวม

1.3 ข้อมูลนักเรียน

3

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2
ระดับชั้นเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จานวนห้อง
12
11
11
10
12
12
68

เพศ
ชาย
239
200
233
132
137
135
1076

หญิง
282
225
257
275
267
227
1533

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

521
425
490
407
404
362
2609

43.42
38.64
44.55
40.70
33.67
30.17
38.37

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

4

รายวิชา (พื้นฐาน)
นักเรียน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ระดับชั้น จานวน

ม.๑

521

291

233

308

387

249

519

469

393

ม.๒

425

275

195

259

222

244

394

391

389

ม.๓

490

227

158

231

292

214

482

454

351

ม.๔

407

215

192

145

206

196

381

343

317

ม.๕

404

290

118

248

274

154

400

348

360

ม.๖

362

252

142

256

264

128

355

319

236

รวม

2609

1550

1038

1447

1645

1185

2531

2324

2046

ร้อยละ

59.41 39.78 55.46 63.05 45.42 97.01 89.07 78.42
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
จานวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

521
425
490
407
404
362
2609

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
0
0
0
1
0
0
1

ผ่าน
1
0
6
6
0
3
16

ดี
65
88
94
32
41
7
327

ดีเยี่ยม
455
336
391
368
363
348
2261

ระดับ ดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

520
424
485
400
404
355
2588

99.81
99.76
98.98
98.28
100
98.07
99.20

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
จานวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

521
425
490
407
404
362
2609

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
0
0
0
1
0
0
1

ผ่าน
0
0
2
3
1
0
6

ดี
36
58
70
19
10
2
195

ดีเยี่ยม
485
367
418
384
393
360
2407
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ระดับ ดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

521
425
488
403
403
362
2602

100
100
99.59
99.02
99.75
100
99.73
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1.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน
62.24
31.83
30.90
36.28

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
55.91
26.98
30.22
32.98

ระดับประเทศ
55.14
26.73
30.07
33.25

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 - 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2561
๖๒.๘๐
๓๓.๕๒
๔๐.๐๔
๒๙.๖๐

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562
62.24
31.83
30.90
36.28

เพิ่ม (+) / ลด (-)
-0.56
-1.69
-9.14
+6.68

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

ระดับโรงเรียน
44.51
27.58
30.62
29.11
37.30

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
43.02
25.62
29.40
28.97
36.10

ระดับประเทศ
42.21
25.41
29.20
29.20
35.70
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 - 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2561
๕๒.๘๐
๓๔.๙๐
๓๒.๐๔
๓๑.๗๗
๓๗.๒๘

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562
44.51
27.58
30.62
29.11
37.30

๑.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2
๑) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ระดับชั้น
ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
474
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
395
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
465
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
356
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
382
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
347
รวม
2419

เพิ่ม (+) / ลด (-)
-8.29
-7.32
-1.78
-2.66
+0.02

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
91.15
46
93.39
28
96.27
18
89.22
43
95.26
19
97.19
10
93.68
164

ร้อยละ
8.85
6.61
3.73
10.78
4.74
2.81
6.32

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
98.27
9
95.53
2
86.34
66
97.24
11
89.78
41
94.94
18
94.30
147

ร้อยละ
1.73
4.47
13.66
2.76
10.22
5.06
5.70

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

ผ่าน
511
421
417
388
360
338
2435
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๓) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม

ผ่าน
62
61
76
199

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
91.17
6
92.42
5
100
94.76
11

ร้อยละ
8.83
7.58
5.23

ผ่าน
319
330
281
930

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
96.66
11
98.21
6
100
98.20
17

ร้อยละ
3.33
1.78
281
1.79

ผ่าน
518
416
474
391
392
356
2547

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
99.62
2
98.34
7
98.13
9
97.99
8
97.76
9
100
98.64
35

ร้อยละ
0.38
1.65
1.87
2.01
2.24
2.35

ผ่าน
520
421
481
1422

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
100
99.5
2
99.5
2
99.71
4

ร้อยละ
0.5
0.5
0.29

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

๑.๗ ข้อมูลงบประมาณ
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สรุปข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2562
ปีงบประมาณ 2562 ช่วงที่ 2 (1 เมษายน 2562- 30 กันยายน 2562)
รายรับ
จานวนเงิน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
งบดาเนินงาน/ลงทุน
9,138,618.96
(เงินอุดหนุนรายหัว
10,877,596.00
เงินนอกงบประมาณ
7,264,394.25 งบดาเนินงาน/ลงทุน/
6,487,097.49
(เงินบริจาค)
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินอื่นๆ
งบพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ
(เงินบริจาค)
รวมรายรับ
18,141,990.25 รวมรายจ่าย
15,625,716.45
สรุปข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ 2563 ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563
รายรับ
จานวนเงิน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
12,379,788.36 งบดาเนินงาน/ลงทุน
5,691,953.41
(เงินอุดหนุนรายหัว
เงินนอกงบประมาณ
7,371,632.75 งบดาเนินงาน/ลงทุน/
3,836,114.35
(เงินบริจาค)
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินอื่นๆ
งบพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ
(เงินบริจาค)
รวมรายรับ
19,751,421.11 รวมรายจ่าย
9,528,067.76
รวมทั้งปีการศึกษา
37,893,411.36 รวมทั้งปีการศึกษา
25,153,784.21
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจาปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ผลการประเมิน
(ระดับคุณภาพ)
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2560 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ทันสมัย พร้อมทั้งการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นตามหลั กสู ตร มีค วามรู้ ทั กษะพื้ น ฐานและเจตคติ ที่ดี ต่อ งานอาชี พ รวมทั้ ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อีกทั้งผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตสังคม
การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ พัฒนาผู้เรียนด้วย โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิเช่น โครงการรัตนฯรักการอ่านสานสู่ฝัน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการเรี ย นคณิตศาสตร์ โครงการส่ งเสริมให้ ผู้ เ รียนเป็น บุคคลแห่ ง การเรีย นรู้ โครงการคลิ นิ ก
คณิตศาสตร์ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมสอบธรรมศึกษา เป็นต้น
การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา โดยมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด มาตรฐานการ เรียนรู้
เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาใช้ ในการวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน จัดทาแผนวัดและประเมินผล เพื่อเป็น
แนวทางในการประเมิน คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ เพื่อหา จุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนา แล้วนามาพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่
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ละบุ ค คลต่ อ ไป อาทิ โครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการส่ ง เสริ

ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
การพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ยังส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามความถนัดและความสนใจ เช่น โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม อบรมการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จริง
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีกระบวนการพัฒนาโดยจัดหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่เน้นผู้ เรียนด้านเทคโนโลยี โดยให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและ
เปิ ดหลั กสู ตรการเรี ย นการสอนในรายวิช าคอมพิว เตอร์ในทุกระดับชั้น และในระดับชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษาได้เปิดแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนที่สนใจและชอบใน
ด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสถานศึกษาเปิดให้บริการการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้น
ข้อมูล และยังมีช่องทางที่ให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ โดย ทางสถานศึกษาเปิดให้ผู้เรียนใช้ Wifi
ฟรีสาหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่ หลากหลายได้อย่างเหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เช่น โครงการ Smart Students with ICT โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ หลากหลาย
จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริม แก้ไข และพั ฒนา ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
จัดทาโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการพัฒนา
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง เป็นต้น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ องานอาชีพ สถานศึกษาได้จัดแผนการเรียนที่
เกี่ยวข้องกับงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแนะแนวให้ความรู้ในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพต่าง ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรภายนอกมาฝึกปฏิบัติ สาธิตการประกอบอาชีพ เป็นต้น
การพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด สถานศึกษามีโครงการ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียน โดยครูผู้สอนสอดแทรกคุณลักษณะ
และค่านิยมที่พึงประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ ครูที่ปรึกษามีการเสริมแรง ทางบวก อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนผ่ านกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจา
สัปดาห์ในแต่ละระดับชั้น มีการคัดกรองผู้เรียนโดยใช้วิธีการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การบริจาคโลหิต
การบริจาคทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ โดยมีการบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเนื่องในวันสาคั ญ
ของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประจาทุกปี กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันพระ กิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมคนดีศรีรัตน เป็นต้น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งได้ดาเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็น ประจาจะช่วย
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หล่อหลอมให้ ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ตลอดจนทา ประโยชน์ให้0แก่

ส่วนรวม โดยมีการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียน เช่น กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก
สถานที่จริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทนและถูกต้อง ซึ่งแหล่ งเรียนรู้ที่ศึกษาได้สั่งสมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
ไทยจนฝังรากลึก มีเอกลักษณ์ ทาให้ผู้เรียนได้ตระหนักและศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจแจ่มชั ด การจัดการเรียนการสอน
หน้าที่พลเมือง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ และ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย รักประเทศชาติ
และท้องถิ่น มุ่งทาประโยชน์และสร้า งสิ่งดีงามให้แก่สังคม ซึ่งจะ ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่
ผู้เรียน
การพัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาได้ ดาเนินการจัด
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว ใน การอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย อาทิเช่น กระบวนการการเรียนรู้เชิงประจักษ์ยอมรับเสียงข้าง มากผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิป ไตยกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน การเลื อกตั้งคณะกรรมการนักเรียน การยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เปิดใจกว้าง ยอมรับและเคารพในเชื้อชาติ ศาสนา เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรม รูปแบบ
การดาเนินชีวิต ยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้น และการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้ างคุณลักษณะ
ความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียน
การพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
ความรู้ เ รื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาวะและการออกก าลั ง กาย มี ก ารทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้ เ รี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการทดสอบมีด้วยกัน 6 รายการ งานอนามัยให้
คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับ ผู้เรียนมีการตรวจคัดกรองผู้เรียนให้มี น้าหนัก
ส่วนสูง ตามเกณฑ์ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่และสภาพปัญหาทางสังคมของผู้เรียน
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป ดังนี้
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ดังนี้
๑.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ 62.38
๑.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ 96.47
๑.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 97.14
๑.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ 85.75
๑.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ 94.55
๑.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ 89.78
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ดังนี้
๒.๑ มัธยมศึกษาปีที่
๒.๒ มัธยมศึกษาปีที่
๒.๓ มัธยมศึกษาปีที่
๒.๔ มัธยมศึกษาปีที่
๒.๕ มัธยมศึกษาปีที่
๒.๖ มัธยมศึกษาปีที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

99.81
99.76
98.98
98.28
100
98.07

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้
๓.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ 99.81
๓.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ 89.41
๓.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 77.14
๓.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ 81.33
๓.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ 76.73
๓.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ 55.52

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนี้
๔.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ 93.09
๔.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ 100
๔.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 81.84
๔.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ 89.93
๔.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๙๗.๗๗
๔.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ 89.50

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
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๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ลดลง
๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น
๕.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น
๕.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ
เพิ่มขึ้น
๕.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น
๕.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาฯ
ลดลง
๕.๗ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ
ลดลง
๕.๘ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพฯ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

1.19
5.57
19.97
0.05
12.85
0.24
0.58
7.75

รายวิชา

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปีการศึกษา
๒๕๖2

เพิ่ม(+) / ลด(-)

ภาษาไทย

๖๐.๖๐

59.41

-1.19

คณิตศาสตร์

๓๔.๒๑

39.78

+5.57

วิทยาศาสตร์

๓๕.๔๙

55.46

+19.97

สังคมศึกษาฯ

๖๓.๐๐

63.05

+0.05

ภาษาอังกฤษ

๓๒.๕๗

45.42

+12.85

สุขศึกษา

๙๗.๒๕

97.01

-0.24

ศิลปะ

๘๙.๖๕

89.07

-0.58

การงานอาชีพฯ

๗๐.๖๗

78.42

+7.75

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลต่างร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดังนี้
๖.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ 97.12
๖.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ 97.88
๖.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 93.47
๖.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ 94.35
๖.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ 90.35
๖.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ 99.72
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความรู้ทักษะพืน้ ฐานและเจตคติทดี่ ีต่องานอาชีพ

จากผลการประเมินผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน สรุปได้ดังนี้
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ
89.17 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 89 ได้สูงกว่าเป้าหมาย หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
โดยผ่านการประเมินรายวิชาที่ครูกาหนด ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน ได้แก่ สมุดบันทึกการอ่าน การ
นาเสนอผลงาน/รายงาน ได้แก่ แบบประเมินการนาเสนอผลงาน/รายงาน นักเรียนสามารถเขียนสื่ อสารได้อย่าง
สร้างสรรค์ เขียนสื่อความได้ เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนบันทึกความรู้
ผลงานรางวัล ที่ส นั บ สนุ น ได้แก่ ผลการแข่งขันศิล ปหั ตถกรรมวิช าการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ที่ จ.สมุทรปราการ 1) การแข่งขันต่อ
คาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2) การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคม
เดิม) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3) การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 4) การ
แข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5) การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
6) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 7) การแข่งขันพูด
เพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8) การแข่งขัน เขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน เป็นต้น
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 99.15 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยนักเรียน
ผ่านการประเมินจากครูผู้สอนแต่ละรายวิชา รายงานการวิเคราะห์หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้
แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาคเรียน และรายงานผลการดาเนินการ
แข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ เป็นต้น
ผลงานรางวัล ที่ส นั บ สนุ น ได้แก่ ผลการแข่งขันศิล ปหั ตถกรรมวิช าการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึก ษา 2562 ครั้ งที่ 69 ระดับ ชาติ (ภาคกลางและภาคตะวั นออก) ที่ จ.สมุ ทรปราการ 1) การแข่ งขั น
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2) การแข่งขั นสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 3) การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
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(เอแม็ท) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 4) การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 ได้รับรางวั

เหรียญทอง เป็นต้น
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งได้ตามค่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ร้อยละ 80 โดยนักเรียนมีความสามารถในการสร้างผลงาน ชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ เช่น ชิ้นงานที่เกิด
จากการจัดการเรียนการสอน โครงงานต่าง ๆ และภาพยนตร์สั้น เป็นต้น
ผลงานรางวัล ที่ส นั บ สนุ น ได้แก่ ผลการแข่งขันศิล ปหั ตถกรรมวิช าการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ที่ จ.สมุทรปราการ 1) การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 3) การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 4) การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5) การแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
(Comic Strip) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 6) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 7) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 8) การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เป็นต้น
4. นั กเรี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ
92.02 จากค่าเป้ าหมาย ร้ อยละ 89 สูง กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักเรียนมีความสามารในการสืบค้นข้อมูล จาก
Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่สืบค้น เช่น ผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น
ผลงานรางวัล ที่ส นั บ สนุ น ได้แก่ ผลการแข่งขันศิล ปหั ตถกรรมวิช าการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ที่ จ.สมุทรปราการ 1) การเข่งขันตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2) การแข่งขันสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน เป็นต้น
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป ในภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 65.95 จากเดิมร้อยละ 60.43 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจากการที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้ดาเนินโครงการพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ส่งผลให้มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอั ง กฤษ) ส่ ว นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) สู ง กว่ า
ระดับประเทศ จานวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ดังปรากฏในตาราง
หน้า 7-8
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในภาพรวม 95.48 จากค่าเป้าหมายร้อยละ
89 ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด นักเรียนมีการทา Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ มีการจัดการเรียนการสอน สายอาชีพเพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต มี
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุ่ม
สาระฯ พัฒนาการเรียนการ งานคหกรรม งานช่าง(เขียนแบบ) งานช่าง (โลหะ) งานช่าง(ไฟฟ้า) งานเกษตร และ
งานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการเปิดบ้านการงานอาชีพตลาดนัดตามรอยพ่อ เพื่อนาเสนอผลงานของ
นักเรียน เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดังนี้
1.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ 100
1.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ 100
1.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 99.95
1.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ 99.02
1.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ 99.75
1.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ 100

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

2. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังนี้
2.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ 99.62
2.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ 99.29
2.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 99.39
2.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ 99.75
2.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ 98.51
2.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ 98.62
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

3. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดังนี้
3.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ 91.74
3.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ 93.87
3.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 92.22
3.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ 87.12
3.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ 83.15
3.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ 88.06

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
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จากผลการประเมินผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สรุปได้ดังนี้
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 99.73 จากค่า
เป้าหมายร้อยละ 95 สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ทั้ง
8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่น
ในการทางาน 7) รักความเป็นไทย และ8) มีจิตสาธารณะ
จากการดาเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นผู้เรียนที่ดีของครู และเป็นคนดีของสังคม ผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม คาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา นาหลั กธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน ตรงตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่กาหนด สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม เพื่อความสงบสุขในชีวิต ควบคู่ไปกับได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ อย่างเต็มที่ จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากสาธารณชน ดัง
ปรากฏในตารางหน้า 6
2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 99.78 จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95 สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด นักเรียนมีการร่วมกิจกรรมตามประเพณี และวันส าคัญต่าง ๆ นักเรียน
แสดงออกถึงความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่ง
ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ผลงานรางวัล ที่ส นั บ สนุ น ได้แก่ ผลการแข่งขันศิล ปหั ตถกรรมวิช าการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ที่ จ.สมุทรปราการ 1) การประกวดสวด
มนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2) การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 3) การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เป็นต้น
3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 99.19 จาก
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง วัฒนธรรม
ความคิดเห็ นที่แตกต่าง มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข ผลเชิงประจักษ์ ได้แก่ จานวนนักเรียนที่มีการ
ทะเลาะวิวาท และจานวนนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มีจานวนน้อย
ผลงานรางวัล ที่ส นั บ สนุ น ได้แก่ ผลการแข่งขันศิล ปหั ตถกรรมวิช าการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ที่ จ.สมุทรปราการ ๑) การแข่งขันกิจกรรม
สภานักเรียน ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89.36 จากค่าเป้าหมายร้อยละ
95 ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด นักเรียนมีน้าหนักส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ที่กาหนด นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุก
ชนิด โดยนักเรียนมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่าง ๆ มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดาเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ นักเรียนผ่านการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ผลงานเชิง
ประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินน้าหนัก ส่ วนสูง และพัฒนาการร่างกายของนักเรียน แบบรายงานการตรวจสอบ
น้าหนั ก ส่ว นสู งและพัฒ นาการทางร่ างกายของนักเรียน แบบรายงานประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน และแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
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ผลงานรางวัล ที่ส นั บ สนุ น ได้แก่ ผลการแข่งขันศิล ปหั ตถกรรมวิช าการและเทคโนโลยีของนักเรีย0น ปี

การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ที่ จ.สมุทรปราการ 1) การแข่งขันแอโรบิก
ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2) การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน นอกจากนี้ยังมีรางวัลจากการแข่งขันกีฬา อาทิ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
ประจาปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬาประเพณี ๓
จังหวัด (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี) ครั้งที่ 36 ประจาปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกีฬาวอลเลย์บอล
มัธยมศึกษาตอนปลายหญิง เป็นต้น
๓. จุดเด่น
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการคิดวิเคราะห์ โดยสามารถตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการอภิปรายและมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สู งกว่าระดับประเทศและมีการนาเสนอผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มี
การทางานร่วมกับผู้อื่น ๆ ทางานอย่างมีความสุข มีการพัฒนาคุณภาพของงานและภูมิใจผลงานของตนเอง มีการ
วางแผนการทางานและดาเนิ นการจนสาเร็จ มีทักษะในการแข่งขันทางวิชาการเป็นที่ ยอมรับในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตามหลักสูตร ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและให้เกียรติ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน ป้ องกัน ตนเองจากสิ่ งเสพติดให้ โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจากการสร้างกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
ตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีสัมพันธภาพ
อันดีงามระหว่างชุมชนและมีจิตสาธารณะ จิตอาสาต่อหน่วยงานอื่น ๆ และสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง และสถานศึกษา
จนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ได้แก่ นายการุณ ใจเที่ยงกิจ นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัด
ราชบุรี และนางสาวณัฐทริกา ฉ่าพรมราช นักเรียนชั้นม.4/6 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านวัฒนธรรม”วัฒนธรรมวินิต”ระดับจังหวัด จากจังหวัดราชบุรีและสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
๔. จุดควรพัฒนา
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ เผยแพร่และแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับ ประเทศ
และระดับนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม การประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ มีส่วน
เกี่ย วข้องทุกฝ่ ายเพื่อวางแผนร่ ว มกั น ในการกาหนดเป้ าหมายการจัดการศึกษา การกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิ จ
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพั ฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้อ งกับ สภาพปัญหา ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายการปฏิรูป การศึกษาและการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกพร้อม ทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม และดาเนินการตามแผน ที่วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ และมีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โรงเรี ย นรั ตนราษฎร์ บ ารุ ง มีการจั ดโครงสร้างการบริห ารงานโดยใช้ โ รงเรี ยนเป็น ฐาน ( School Base
Management) ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน กากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารแบบมีส่วนร่วม
(Participation Management) โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่
ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจาปี ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน นาผลมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงบริหารจัดการ โดยจัดทาแผนงบประมาณประจาปีให้สอดคล้องกับบริบ ทของ
โรงเรียน โดยแบ่งการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 2 ของปีงบประมาณ
2562 ระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 (ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2562) และช่วงที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 (ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2562)
ซึ่งการดาเนิ นการจัดทาแผนงบประมาณแบ่งเป็น 2 ช่ว งเวลา ส่ งผลให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามปีการศึกษาและปรับได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี โดยมี
โครงการ/งาน/กิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงเวลาซึ่งในการจัดทาโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ จัดทาภายใต้กรอบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 –2579) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงศึก ษาธิ ก าร นโยบายส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตัวชี้วัด
ของโรงเรียนพระราชทาน ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล (การบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ Obec QA)
ตัวชี้วัดโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้าน/ตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
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2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ขับเคลื่อนความสาเร็จ
ผ่านโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 201 โครงการ มีผลการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. ระดับ 5 ยอดเยี่ยม จานวน 170 โครงการ คิดเป็น 84.57 %
2. ระดับ 4 ดีเลิศ
จานวน 21 โครงการ คิดเป็น 10.45 %
3. ระดับ 3 ดี
จานวน 7 โครงการ คิดเป็น 3.48 %
4. ระดับ 2 ปานกลาง จานวน 1 โครงการ คิดเป็น 0.50 %
5. ระดับ 1 กาลังพัฒนา จานวน - โครงการ คิดเป็น
มีโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดาเนินการทั้งโครงการ จานวน 2 โครงการ คิดเป็น 0.99% คือ โครงการ
ที่ 105 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน กิจกรรมสร้างสื่อสร้างสรรค์บนทางเท้า และพื้นที่
รอบบริเวณโรงเรียนแบบสามมิติ สาเหตุ ช่วงเวลาไม่สะดวก และ โครงการที่ 156 โครงการกิจกรรม 5 ส กิจกรรม
Big Cleaning Day สาเหตุ แต่ละพื้นที่ดาเนินการเอง
ส่วนโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดาเนินการบางกิจกรรม มีจานวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 16
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก.การพัฒนาทักษะการเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยเรื่องชนิดและ
หน้าที่ของคาในประโยค สาเหตุ ผู้ ดาเนิน การไม่สะดวก โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านฟิสิกส์ และ
เทคโนโลยี กิ จ กรรมEntrance To YSC (Young ScientistCompetition ) , การท าโครงงานด้ า นฟิ สิ ก ส์ แ ละ
เทคโนโลยี กิจกรรมเข้าร่วมการประกวดโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ปีที่ 11 สาเหตุ ผู้จัดยกเลิ ก
กิจกรรม โครงการที่ 106 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรภายในโรงเรียน กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายในโรงเรี ย น สาเหตุ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเขี ย นTORไม่ ทั น โครงการที่ 1 55 โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรมประกวดมิสรีไซเคิล "แนวทางการ
แก้ปัญหาการจัดการขยะในโรงเรียน" สาเหตุ ช่วงเวลาการจัดไม่สะดวก โครงการที่ 176 โครงการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน English in Daily Life โครงการที่
183 โครงการพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อมแหล่ งเรียนรู้และบริการชุมชน กิจรรมน้ายาดับเพลิง กิจกรรมเป่าบ่อบาดาล
กิจกรรมปรับปรุงฝาท่อระบายน้า กิจกรรมรางน้า pvc หลังตึก 5 ยาว 40 ม. สาเหตุ สภาพยังใช้การได้ดี
๒. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยให้บุ คลากรในสถานศึกษา
ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันใน
การให้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานแก่หน่วยงานต้นสังกัดตรงตามกาหนดเวลาผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานโรงเรียนรัตนราษฎร์ บารุง มีส่ วนร่ว มในการร่ว มวางแผนพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุ

ฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการ
ปฏิรูป การศึกษา มีการระดมทรั พยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสมาคมฯผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง โดยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ ๒๑ มีการจัดประสบการณ์
ให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
เพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖2 มีดังนี้ วัดบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมืองโบราณ ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ อุทยานวีรชน ค่ายบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ณ สัทธา อุทยานไทย
อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ค่ายปฏิบัติการบูรณาการสาหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ค่าย
ปฏิบัติการบูรณาการสาหรับหลักสูตรวิท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ชะอา อีโคแคมป์ รีสอร์ท จังหวัด
เพชรบุรี ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแคมป์ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ค่ายลูกเสือสมพล โตรักษา อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ค่ายลูกเสือค่ายหลวงบ้านไร่ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ค่ายพุทธบุตร “ต้นกล้ายุวชน คน
คุณธรรม รุ่นที่ 3” วัดเขานกกระจิบ ตาบลน้าพุ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดรีมเวิลด์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สวนประดิพัทธ์ แห่งที่ 1 ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดกาญจนบุรี และบานาน่าฟาร์ม อาเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี
4. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิช าชี พ สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี โ อกาสได้ รับ การพั ฒ นาตนเองในด้ า นต่ า ง ๆ ตาม
ความสามารถและความสนใจ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และนาความรู้ ทักษะที่ได้จากการเข้ารับการ
อบรม/ สัมมนา/ ประชุมฯ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จัดให้มีโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยนาองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม โดยผลการพัฒนาของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง 1 คน จะมีชั่วโมงการอบรมพัฒนามีค่าเฉลี่ย 43.07 ชั่วโมง/คน ดังปรากฏตามตาราง
ต่อไปนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. สนับสนุนการสอน
๒. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. คณิตศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์
๕. ภาษาต่างประเทศ
๖. ภาษาไทย

จานวน (คน)
6
15
20
20
20
12

ค่าเฉลี่ยจานวนชั่วโมง/คน
59.00
37.06
43.60
39.90
41.70
58.50

กลุ่มสาระการเรียนรู้
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ศิลปศึกษา
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม

จานวน (คน)
15
9
8
๑๒๕

ค่าเฉลี่ยจานวนชั่วโมง/คน
48.66
32.66
26.62
43.07
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ตารางแสดงผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ปีการศึกษา 2562

นอกจากนีโ้ รงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้มงี านการนิเทศภายในและบริหารกลุ่มสาระ ซึ่งเป็นการนิเทศภายใน
ชั้นเรียนเป็นการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโดยนักเรียน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนิเทศจากเพื่อน
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อจบภาคเรียน ครูผู้สอนแต่ละท่านต้องรับ
การประเมินคุณภาพการสอนจากนักเรียน ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง เพื่อเป็นผลสะท้อนกลับให้ผู้สอนได้มีการปรับ
เปลี่ยน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการนิเทศภายในของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. สนับสนุนการสอน
2. ภาษาไทย
3. ภาษาต่างประเทศ
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. วิทยาศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. คณิตศาสตร์
9. ศิลปะ
รวม

จานวน
(คน)
6
12
20
15
20
8
15
20
8
124

ผลการนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖2
ภาคเรียนที่
คิดเป็น ภาคเรียนที่
๑
ร้อยละ
๒
4
66.67
5
12
100
11
12
60.00
19
15
100
15
20
100
20
0
0.00
6
15
100
15
14
70.00
19
8
100
8
100
80.65
118

คิดเป็น
ร้อยละ
83.33
91.67
95.00
100
100
75.00
100
95.00
100
95.16

ตารางแสดงผลการนิเทศภายในของแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562

5. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน เพื่อจัดบรรยากาศ อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน เช่นปรับปรุงถนน หลังคา ห้องน้าห้องส้วมทั้งในและนอก
อาคาร ศาลาที่นั่ง ปลูกหญ้าสนามฟุตบอล สวนหย่อม ปรับปรุงสาธารณูปโภคเพื่อให้นักเรียนมีสุ ขภาวะที่ดี และ
สุขภาพจิตที่ดี
6. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จั ด การเรี ย นรู้ อย่ า งเป็ น ระบบและทั น สมั ย จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ พี ย งพอต่ อ จ านวนผู้ เ รี ย น โดยมี ห้ อ ง
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คอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล จานวน ๔ ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 191

เครื่อง และคอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดตาลเจริญ จานวน 40 เครื่อง นอกจากนี้ยังมี ระบบสารสนเทศ wifi โดยทั่วถึง
จานวน 40 จุด เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร / ผู้เรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
๓. จุดเด่น
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ จัดการประชุมที่หลากหลาย
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่ วนร่วมในการ
กาหนดวิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตรของสถานศึกษา
โดยครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดาเนินงาน และการจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School
Project) ด้วยบอร์ดสมองกล Kid Bright และให้การสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับรางวัลคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ แบ่งเป็นดังนี้
รางวัลโรงเรียน
1. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจาปี 2562
2. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง เป็นโรงเรียนสภาต้นแบบสภานักเรียน จังหวัดราชบุรี ระดับพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ประจาปี 2563
รางวัลผู้บริหาร นายวรรณชัย รังษี ผู้อานวยการโรงเรียน
1. ได้รับคัดเลือกผู้บริหารดีเด่น ประจาปี 2562 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
2. ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นอาเภอบ้านโป่ง ประจาปี 2562
3. ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจาปี 2562
๔. จุดควรพัฒนา
1. การส่งต่องานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายเข้า บรรจุ หรือแม้แต่บุคคลที่อยู่เดิมแต่
เปลี่ยนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
2. การระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับดีเลิศ โรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคัญ โดยการด าเนิ น งาน/กิ จ กรรมอย่ างหลากหลาย เช่ น โครงการพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ข องผู้ เรี ย น
โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น
ส่ งเสริ มให้ ค รู จั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้น ผู้ เ รีย นเป็น ส าคัญ ผ่ านกระบวนการคิ ดและปฏิบั ติจ ริง โดยใช้
กระบวนการวิจัย การทาโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสร้างชิ้นงานที่ให้ ผู้เรียนออกแบบ วิเคราะห์
และลงมือทาด้วยตนเอง ทาให้ ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตนเอง โดยกาหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ มี การฝึกทักษะการแสดงออกและนาเสนอผลงานผ่าน
การนาเสนอโครงงาน หรือผลงานของตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้าน
ต่าง ๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอนเปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
ครูจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการสรุปความรู้และนาเสนอผลงานในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น
การทารายงาน การนาเสนอหน้าชั้นเรียน การนาเสนอชิ้นงาน ป้ายนิเทศ แบบจาลอง วิดีโอ การนาเสนอออนไลน์
เป็นต้น
ครูสร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งครูกับผู้เรียน ในหมู่ผู้เรียนด้วยกัน และกับบุคคล
อื่น ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งการสื่อสารโดยการใช้วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติต่อกัน ครูทาหน้าที่ในการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อกันด้วยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างของการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่น เพื่อให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ครู ทาการประเมิน ผู้ เรี ย นตามสภาพจริง เน้นการประเมินเพื่อปรับ ปรุงและพัฒ นาการเรียนรู้ มีความ
หลากหลายในการประเมินผล มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ครูมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทา
วิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และมีการนากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เพื่อนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
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2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยครูมีวิธีการที่
หลากหลายในจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
เหมาะสมตามความสามารถและตามวัยของผู้เรียน จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(SDQ) โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผลการเรียนที่ผ่านมา การสัมภาษณ์ การสอบถาม เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนาผลการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน และข้อมูลนักเรียน
จากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยคานึงความ
แตกต่างของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มและต่างกลุ่ม จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยนาสื่อที่มีความหมายเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการให้มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
มีการให้คาแนะนา ปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
การนัดหมายหรือให้คาปรึกษานักเรียนนอกเวลา เพื่อสอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนหรือมีปัญหาทางด้านการเรียน
หรือในด้านอื่น ๆ
ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมาย มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของ
ครู คาสั่งปฏิบัติการสอน บันทึกการสอนแทน
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
จัดทา Course Syllabus ที่กาหนดวิธีวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ แต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
มีการทาวิจัยในชั้นเรียนทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน เพื่อนาความรู้ที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนางานในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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สถิติการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
2.48

ส่งวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ไม่สง่ วิจยั ในชันเรี
้ ยน
97.52

ครูทุกคนมีการนากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การพัฒนาหลักสูตรมีการสอบถามความคิดเห็นในความต้องการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อจบ ปีการศึกษาโดยใช้ CIPP
Model โดยจากนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ ๓ และนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ ๖ สอบถามความคิ ดเห็ น ของ
ผู้ปกครองจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากแบบสอบความความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อทราบข้อเด่น สิ่งที่
ควรปรับปรุงและพัฒนา แล้วนามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปีต่อ ๆ ไป
3. จุดเด่น
ครู มี ก ารก าหนดเป้ า หมายคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะกระบวนการ สมรรถนะส าคั ญ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทางสติปัญญา มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทาง
สติปัญญา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้
คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญ หาให้ แก่ผู้ เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้ว ย ความเสมอภาค มี
การศึกษา วิ จั ย และพัฒ นาการจั ดการเรี ย นรู้ในวิ ช าที่ตนรับผิ ดชอบและใช้ผ ลในการปรับปรุง การสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นอกจากนี้ยังประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบ หมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ
รางวัลเชิดชูเกียรติที่ครูผู้สอนได้รับในปี 2562 มีดังนี้
1. นางสริตา พรชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) และรับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ของสพฐ. ได้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ โล่
รางวัลและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. นางดารารัตน์ เพิ่มโสภา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “ครูดีใน
ดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
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3. นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “ครูผู้สอน
ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด” จากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
4.. รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจาปี พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8
5.. รางวัลครูดี ไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา 2562 ปีที่ 9 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1. นางดารารัตน์
เพิ่มโสภา
2. นางเณรดา
รังษี
3. นางสาวจันทรพิมพ์
รังษี
4. นางสาวณัฐการ
บุญรักษา
5. นางสาวธนวรรณ
เมฆแดง
6. นางสาวนริศรา
สุขมา
7. นางสาวนาตยา
แซ่เตียว
8. นางสาวนารีรัตน์
สุขผลผลา
9. นางสาวปาริชาติ
กมลยะบุตร
10. นางสาวพัชราภรณ์
อ่วมอรุณ
11. นางสาวศิริรุ่ง
เขียวคลี่
12. นางสาวสิรินธร
พรประดิษฐ์
13. นางสาวสุจิตรา
กลิ่นสว่าง
14. นางสาวสุวภัทร
ชวนอยู่
15. นางอัญชลี
ณ นครพนม
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี
เที่ยงลิ้ม
4. จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรส่งเสริมการทาวิจัยของครูอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และวิจัยใน
ชั้นเรียน เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการศึกษาเตรีย มความ
พร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ 21

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

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีที่หลากหลาย
หาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดร่วมกัน
ดาเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
มีการตรวจสอบ/ กากับ/ ติดตามตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันระดม
ความคิดในการดาเนินงานต่าง ๆ

คุณภาพของผู้เรียน
ปลูกฝั งให้นักเรียนมีนิสั ยรักการอ่าน อ่าน
ทุกที่ทุกเวลา
สนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์
การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี
โอกาสเรียนรู้ เผยแพร่และแข่งขันทางวิชาการในเวที
ระดับ ประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
จัดการประชุมที่หลากหลาย
ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน

กระบวนการบริหารและการจัดการ
การส่งต่องานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ย้ายเข้า บรรจุ หรือแม้แต่บุคคลที่อยู่
เดิ ม แต่ เ ปลี่ ย นงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้
ถูกต้อง
การระดมทรั พ ยากร เพื่ อ พั ฒ นาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

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

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
สถานศึกษาควรส่งเสริมการทาวิจัยของครู
อย่างเป็นระบบ
เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

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

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ 21

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ปีการศึกษา 2562
 ภาพประกอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ปีการศึกษา 2562
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ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
…………………………………………………
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖2 โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายนิวัตร วงศ์วิลัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
แนบท้ายประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
................................
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
พ.ศ. 2562 มีจานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
...................................................................................................................
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ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
…………………………………………………
อาศัยอานาจความในมาตรา 5 มาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม
พ.ศ. 25๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ในการประชุม
ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ร้อยละ 89
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 89
ได้ระดับดีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 3
ร้อยละ 89
ได้ระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๙8
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙8
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙8
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙8
ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑ มีเป้าหมายหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายนิวัตร วงศ์วิลัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง

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

40
0

41
0

คาสั่งโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ที่ ๑๓ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๘๖
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายวรรณชัย รังษี
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาววาสนา สุกใส
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๑.๓ นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
๑.๔ นางสาวระพีพรรณ ศรีวิเชียร
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๑.๕ นางสาวกองแก้ว คุ้มทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑.๖ นายสมทรง
วงษ์ถาวรเรือง ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน
กรรมการ
๑.๗ นางสาวสุวภัทร ชวนอยู่
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและเลขานุการ
๑.๘ นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต
ครูชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาและอานวยความสะดวก ในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการจัดทาเครื่องมือ รวบรวมข้อมูลและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ
๑) นางสาววาสนา
สุกใส
ครูชานาญการพิเศษ
๒) นายปัญญา
เกตตะรังศรี ครูชานาญการพิเศษ
๓) นางนงค์นุช
ถีระศิลป์
ครูชานาญการพิเศษ
๔) นางกรรณิการ์
สุดฮะ
ครูชานาญการพิเศษ
๕) นางสาวกองแก้ว คุ้มทรัพย์
ครูชานาญการพิเศษ
๖) นางวิไล
รัตนากร
ครูชานาญการพิเศษ
๗) นางจุฑารัตน์
สุขเสรี
ครูชานาญการพิเศษ
๘) นายสนิท
อัมพรพิทักษ์ ครูชานาญการพิเศษ
๙) นางส่งศรี
โตนุ่ม
ครูชานาญการพิเศษ
๑๐) นางสุพัตรา
แจ้งจรัส
ครูชานาญการ
๑๑) นางอมรรัตน์
ทิมจิตร
ครูชานาญการ
๑๒) นายสมพล
แจ้งจรัส
ครูชานาญการ
๑๓) นางกฤตยา
บุญเชิดชู
ครูชานาญการ
๑๔) นางสาวอาภามาส นิโกรธา
ครูชานาญการ
๑๕) นายกานต์
โหล่ตระกูล
ครูชานาญการ
๑๖) นายชาคม
สพฤกษ์
ครูชานาญการ
๑๗) นายไพรัชช์
ถิรภัทรพันธ์ ครูชานาญการ
๑๘) นายอุดมเดช
ชูวิจิตร
ครู
๑๙) นางสาวศิริพร
ภูบาล
ครู
๒๐) นางสาวสุปราณี สนองค์
ครู
๒๑) นางสาวพิฐชญาณ์ เลิศฤทธิ์ภูวสิน ครู
๒๒) นางสาวสินีนาฏ กอบกา
ครู
๒๓) นางสาวธนวรรณ บุตมะ
ครู
๒๔) นางสาวณิชวรรณ จันอ้น
ครู
๒๕) นายจักรพันธ์
แจ้งใจดี
ครู
๒๖) นางอรพรรณ
ทิมครองธรรม ครู
๒๗) นายชีพชนก
แจ่มใส
ครู
๒๘) นายประดิษฐ์
สลับแสง
ครูผู้ช่วย
๒๙) นางทัศนวรรณ
นราดิลก
ครูผู้ช่วย
๓๐) นางสาวชยปภา เจนวิถีสุข
เจ้าหน้าที่
๓๑) นางสาวผจงจิต
ห้วยหงส์ทอง เจ้าหน้าที่
๓๒) นางสาวปัณฑ์ชนิต ศรีสุข
ครูชานาญการ
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู้รับผิดชอบ
๑) นายสมทรง
วงษ์ถาวรเรือง ครูชานาญการพิเศษ
๒) นายดิเรก
สุวรรณา
ครูชานาญการพิเศษ
๓) นางวรรษิดา
พิทักษ์พิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
๔) นางธวัลรัตน์
ธนาวัฒน์ธฤดี ครูชานาญการพิเศษ
๕) นางพเยาว์
มโนรมณ์
ครูชานาญการพิเศษ
๖) นางมาลี
ดวงตาประเสริฐ ครูชานาญการพิเศษ
๗) นางจุฑามาศ
อวิคุณประเสริฐ ครูชานาญการ
๘) นางสาวณัชปภา
ภักตร์วิลัย
ครูชานาญการ
๙) นางทัศนีย์
ใจซื่อ
ครูชานาญการ
๑๐) นางสริตา
พรชัย
ครูชานาญการ
๑๑) นางสาวพิริยาภรณ์ เชาว์ฉลาด
ครูชานาญการ
๑๒) นางสาวศนีชา
วิเดช
ครูชานาญการ
๑๓) นายวรพล
พันธนียะ
ครู
๑๔) นายกฤติเดช
ประชานุกูล
ครู
๑๕) นายสิทธิพรรณ
มากมิตร
ครู
๑๖) นายนฤชา
ระเบียบ
ครู
๑๗) นายเกรียงไกร
นครพงษ์
ครู
๑๘) นายคงไท
ตรีวนิชย์กุล
ครู
๑๙) นางสาวนาตยา
แซ่เตียว
ครู
๒๐) นางนารีรัตน์
หาดเพ็ชร์ศุข ครู
๒๑) นายอภินันท์
บุญล้อม
ครู
๒๒) นายชาญณรงค์
เพ็ชรไทย
ครู
๒๓) นายนนทวรรษ
วังมะนาว
ครู
๒๔) นายนท
ศานติคีตา
ครูผู้ช่วย
๒๕) นางสาววิริยา
ศิลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
๒๖) นางสาวชยมล
โลหะชุมพล
ครูผู้ช่วย
๒๗) นางสาวธริญา
สังขลักษณ์
ครูผู้ช่วย
๒๘) นางสาวมณฑลีวรรณ ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
๒๙) นางสาวยุพิน
บุดทา
เจ้าหน้าที่
๓๐) นางจารัส
สุวรรณา
ครูชานาญการพิเศษ
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
๑) นายบุญส่ง
อินแหยม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ
สุวรรณยุคบดิน ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวระพีพรรณ ศรีวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสาวศิริกุล
พิทักษ์รักชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางโสภา
เสือรอด
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางนิศารัตน์
ไชยขันธุ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นายคชภัค
สถิตย์ธฤดี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นายประสาท
ปานบุตร
ครูชานาญการ
กรรมการ
๙) นายปริญญา
คล้ายโพธิ์ทอง ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๐) นางดารารัตน์
เพิ่มโสภา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๑) นางสาวอลิสา
ชินวงศ์โชติพันธ์ ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๒) นายธนชัย
พงษ์นาค
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๓) นายศิวานันท์
สังข์ทอง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๔) นางสาวนันทิยา ลักษิตานนท์ ครู
กรรมการ
๑๕) นายปรัชญา
คงถาวร
ครู
กรรมการ
๑๖) นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์ธรรม
ครู
กรรมการ
๑๗) นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาด
ครู
กรรมการ
๑๘) นางสาวจันทรพิมพ์ รังษี
ครู
กรรมการ
๑๙) นายพิชัญญะ
หลาสะอาด
ครู
กรรมการ
๒๐) นางสาวโสวภา
ทองบุตร
ครู
กรรมการ
๒๑) นางสาวสุภาพร
เกษตรลักษมี ครู
กรรมการ
๒๒) นายกฤษณะ
แก่งาม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๓) นายอภิสิทธิ์
ทองคา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๔) นางอัญชลี
ณ นครพนม ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๕) นางสาวตรีนุช
เสลานนท์
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๒๖) นางพรรณิศา
ชมงาม
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๒๗) นางสาวณัฐชนา คาไก่
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๒๘) นางสาวประภาพร อุ่นจิต
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๒๙) นายพสพล
บุณยบูรณ
เจ้าหน้าที่
กรรมการ

๓๐) นายนฤทธิ์
ชมงาม
๓๑) นางสาวชนนิกานต์ ถาถ้วย
๓๒) นางสมรวย
แซ่ภู่

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ครูชานาญการ
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
๑) นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางเณรดา
รังษี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นางปฏิมา
ชนินทร์เศรษฐ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางละมัย
สุวรรณยุคบดิน ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสุภา
อินทร์พรหม ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางสาวณัฐการ
บุญรักษา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางวาสนา
พงศ์ลักษมาณา ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นางสาวสรินธร
พรประดิษฐ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙) นางณัฏฐินี
เพิ่มพูน
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๐) นายสมชาติ
ฤทธิเพชรอัมพร ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๑) นายประพนธ์
ณ วังขนาย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๒) นายวิชัย
รังดี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๓) นางสาวปาริชาติ กมลยะบุตร ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๔) นายสายันต์
ปานทอง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๕) นายเอกราช
ตาแก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๖) นางพรทิพย์
โพธิ์เอม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๗) นางสาวอินทิรา
สังข์อุดม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๘) นายอิทธิพัทธ์
ศุภรัตนาวงศ์ ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๙) นางสาวเนตรนภา ลิ้มไพบูลย์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒๐) นายอาคม
ชาญเดช
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒๑) นางสาวจินดาพร เจริญธรรม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒๒) นางสาวดรุณนภา ดอนเจดีย์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒๓) นางสาวนริศรา
สุขมา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒๔) นางปรียาดา
จินตศิริกุล
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒๕) นางสาวนารีรัตน์ สุขผลผลา
ครู
กรรมการ
๒๖) นายสิวราช
อินต๊ะวิชัย
ครู
กรรมการ
๒๗) นางสาวทิฆัมพร สุขปาน
ครู
กรรมการ

46
0

๒๘) นางสาวพัทธนันท์ ศึกษิต
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๙) นายนนทชัย
บุญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๓๐) นางสาวศุภิดา
รอดเชื้อ
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๓๑) นางสาวนภาภรณ์ เพียงดวงใจ
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑) ประชุมร่วมกันวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
๒) จัดเก็บข้อมูลแต่ละมาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน และนาส่งข้อมูลต่อ
คณะกรรมการจัดทารูปเล่ม ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัดต่อไป
๓. คณะกรรมการจัดทารูปเล่มรายงานประจาปี ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบ
๑) นางสาวสุวภัทร
ชวนอยู่
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสุจิตรา
กลิ่นสว่าง
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวศิฐิตา
เจนด่านกลาง ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสาวจินดา
ด้วงเดช
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕) นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นายปราโมช
สาลี่
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗) นางสาวศิริรุ่ง
เขียวคลี่
ครูชานาญการ
กรรมการ
๘) นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย
ครู
กรรมการ
๙) นางสาวศิริวรรณ วงศ์ตาลเงิน ครู
กรรมการ
๑๐) ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม
ครู
กรรมการ
๑๑) นายเอกนรินทร์ สิทธิกรธนานันท์ เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๑๒) นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต
ครูชานาญการ
กรรมการและ
เลขานุการ
หน้าที่
๑) รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานจากหัวหน้ามาตรฐาน
๒) สังเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน
๓) จัดทารูปเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามกาหนดเวลาและเผยแพร่แก่สาธารณชน
ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรรณชัย รังษี)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
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คาสั่งโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ที่ 67 / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ปีการศึกษา 2562
เพื่อให้การดาเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ปีการศึกษา 2562 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๘๖
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้
1. นายวรรณชัย
รังษี
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
2. นายมณเฑียร
สุดฮะ
ผู้อานวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา
3. นางสาววาสนา
สุกใส
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
4. นายประเสริฐ
สุวรรณยุคบดิน ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
5. นางสาวระพีพรรณ ศรีวิเชียร
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
6. นางสาวกองแก้ว
คุ้มทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
7. นายสมทรง
วงษ์ถาวรเรือง ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน
มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ปีการศึกษา 2562
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
กัลยาณมิตร เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งต่อไป
ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรรณชัย รังษี)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
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ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฏรบารุง
ปีการศึกษา 2562

