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ปริญญาเอก
1%

ปริญญาโท
44%ปริญญาตรี

52%

ต ่ากว่าปริญญาตรี
3%

ปรญิญาเอก

ปรญิญาโท

ปรญิญาตรี

ต  ่ากว่าปรญิญาตรี

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือโรงเรียน...โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี....ที่อยู่....๙๖ ถ. มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี..... 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๓๗๓๐๒ โทรสาร ๐๓๒-๓๓๗๓๗๒ 
เปิดสอนระดบัช้ัน..............มัธยมศึกษาปีที่ ๑...............ถึงระดับช้ัน.................มัธยมศึกษาปทีี่ ๖........................ 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูช่วยราชการ พนักงาน
ราชการ 

ครูจ้างเหมา/
ลกูจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้างประจ า 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ๕ ๑๖2 1 ๓ 13 ๖ 

 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิการศึกษาท่ีจบ จ านวน (คน) 
ปริญญาเอก 2 
ปริญญาโท 84 
ปริญญาตร ี 98 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 6 
รวม 190 
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    ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา 

จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย 

ของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา 
(ชม. / สัปดาห์) 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

และ 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

ผู้บริหาร 
1. บริหารการศึกษา  

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

 
- 

2. วิทยาศาสตร์  - 1 - - - 
ครูผู้สอน 
1. บริหารการศึกษา 

 
คณิตศาสตร์ 

 
3 

 
- 

 
- 

 
23 

เคม ี 1 - - 20 
ฟิสิกส ์ 2 - - 20 

ชีววิทยา 1 - - 19 
จุลชีววิทยา 1 - - 20 

วิทยาศาสตรท์ั่วไป 1 - - 20 
เคมีและวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
1 - - 20 

ภาษาอังกฤษ 3 - - 23 
ภาษาไทย 2 - - 21 

สังคมศึกษา 3 - - 20 
พลศึกษา 2 - - 23 
ศิลปศึกษา 1 - - 22 

1 - - - 20 
2. นิเทศและพฒันา
หลักสูตร 

ภาษาไทย 1 - - 18 
บริหารธุรกิจบัญชี 1 - - 16 

3. การศึกษาปฐมวัย นาฏศิลป์ 1 - - 20 
4. หลักสูตรและการสอน ฟิสิกส ์ 1 - - 18 

ชีววิทยา 1 - - 21 
วิทยาศาสตรท์ั่วไป 1 - - 21 
บรหิารธุรกิจ
และการตลาด 

1 - - 11 

ดนตรีศึกษา 1 - - 20 
อุตสาหกรรมศิลป์ 1 - - 17 

5. คณิตศาสตร์ 10 - 14 - 20 
6. สถิต ิ - 1 - - 19 
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สาขาวิชา 

จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย 

ของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา 
(ชม. / สัปดาห์) 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

และ 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

7. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

คอมพิวเตอร ์ 1 - - 18 
ภาษาไทย 1 - - 18 

คหกรรมศาสตร์ 1 - - 18 
8. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร์ 1 - - 20 
9. การวัดผลประเมินผล
การศึกษา 

- - - - *ชม. นับที่ปริญญาโท 

10. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 1 - - 20 
เทคโนโลยีการศกึษา 2 - - 19 
ดนตรีศึกษา 1 - - 27 

11. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 1 - - 17 

12. เคม ี 2 - - - 18 
13. ฟิสิกส ์ 1 - - - 16 

ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ - 1 20 
- - 1 - 19 

14. ชีววิทยา 1 - - - 20 
15. ปฐพีศาสตร ์ - - - - *ชม. นับที่ปริญญาโท 
16. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 - - - 19 
17. วิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพ 

1 - - - 20 

18. การสอน
วิทยาศาสตร ์

ชีววิทยา 2 - - 21 
เคม ี 3 - - 18 

ปฐพีศาสตร ์ 1 - - 20 
ฟิสิกส ์ 1 - - 20 

19. จุลชีววิทยา - - - - *ชม. นับที่ปริญญาโท 
20. เคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

- - - - 
*ชม. นับที่ปริญญาโท 

21. คอมพิวเตอร ์ 11 - - - 16 
22. เกษตรกรรม 2 - - - 20 
23. อุตสาหกรรมศิลป ์ 1 - - - 23 
24. ภาษาอังกฤษ 11 - 5 - 22 

ฝรัง่เศส 1 - - 23 
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สาขาวิชา 

จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย 

ของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา 
(ชม. / สัปดาห์) 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

และ 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

25. ภาษาฝรั่งเศส 2 - - - 21 
26. ภาษาจีน 5 - - - 19 
27. ภาษาไทย 10 - 4 - 19 
28. สังคมศึกษา 12 - - - 20 
29. บรรณารักษ์ศาสตร ์ 1 - - - 18 
30. มนุษยศาสตร์
สื่อสารมวลชน 

1 - - - 11 

31. บริหารธุรกจิและ
การตลาด 

- - - - 
*ชม. นับที่ปริญญาโท 

32. พัฒนาชุมชน 2 - - - 18 
33. รัฐประศาสนศาสตร ์ 1 - - - 24 
34. เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากร 

1 - - - 23 

35. พลศึกษา 3 - 2 - 23 
36. จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

1 - 1 - 18 
ภาษาอังกฤษ 1 - - 18 
วัดผลและ
ประเมินผล 

1 - - 17 

37. จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา 

1 - - - 
17 

38. ดนตรีศึกษา 1 - - - 17 
39. ศิลปศึกษา - - 1 - 24 
40. ศิลปหัตถกรรม
เครื่องดิน 

1 - - - 
25 

41. นาฏศิลป์ - - - - *ชม. นับที่ปริญญาโท 
42. บริหารธุรกจิบญัชี - - - - *ชม. นับที่ปริญญาโท 
43. คหกรรมศาสตร ์ 2 - - - 17 
44. การจัดการทั่วไป 1 - - - 13 
45. บัญชีการเงิน 1 - - - 18 

รวม 178 20 
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๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖2 รวม  ๓,168  คน  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖2) 
 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ 
 

ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมท้ังสิ้น 
จ านวนห้อง  ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๘๑ 

เพศ 
ชาย 287 251 ๓๐๖ 205 175 173 1,397 
หญิง 270 306 ๓๓๒ 278 283 306 ๑,775 

รวม  557 557 ๖๓๘ 483 458 479 ๓,168 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๘ ๔๒ ๔๓ ๔๐ ๔๒ ๔๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
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๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  คะแนนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนของระดับประเทศทุกรายวิชา และได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์   
              เต็ม 100 คะแนน จ านวน 27 คน 
   

 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  คะแนนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนของระดับประเทศทุกรายวิชา และได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์   
              เต็ม 100 คะแนน จ านวน 6 คน 
 

๔) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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0
10
20
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70
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90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมเฉลี่ย
ผ่าน 100 99.82 99.37 97.1 97.36 99.58 98.96
ไม่ผ่าน 0 0.18 0.63 2.9 2.64 0.42 1.04

ร่อ
ยล
ะ

84.00 97.33 93.75 95.15 97.88 95.66
70.00

96.60 90.62 78.54 92.50 97.0454.28
64.68 76.71 96.82 97.69 99.6066.10
81.32 81.56 93.66 95.58 95.6686.16
96.86 90.78 92.16 95.96 85.0197.20
100.00 93.43 97.95 98.65 98.82

32.66

54.94 57.03
76.68

97.88 98.22

37.79

49.14 60.00
59.14 49.23 39.64

54.43

49.45 60.62
87.87 60.38 60.75
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100.00

200.00
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900.00

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

ห้องสมุด ร.ร. ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ เบญจมราชูทิศ พิพิธภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัตืการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๗  ข้อมูลการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
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จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
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วดัมหาธาตวุรวิหาร พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ราชบุรี เมืองโบราณคบูัว

ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ค่ายภาณุรงัษี เขางู

เขาแก่นจันทน์ วดัเขาวงั วดัหนองหอย

วดัอรญัญิกาวาส
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพฒันา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็น    

ไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัด          
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรูท้ั้งรูปแบบการระดมสมองแบบลงมอืปฏิบัติจริง    แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และพัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  ห้องวิทยบริการ        
และห้องสมุดของแต่ละกลุ่มสาระ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม       
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่าย
คุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน         
ตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอ่อนและส่งเสริมเด็กเก่ง เพื่อเป็น
การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และจัดติวนักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ เพื่อเตรียมพร้อมในการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีระบบการ
แนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิตให้กับนักเรียน เป็นต้น 
๒. ผลการด าเนินการ 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน           
การสื่อสารและการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ 99.41 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยแยกตาม
ระดับช้ันได้ดังนี้ 
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ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 89.55 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 

 

 
ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชาที่สอบ  
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผู้ เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม             
อย่างหลากหลาย ผ่านการท าโครงงาน ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร และการท างาน รู้จักการวางแผน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้
ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน และการท างาน หรืองานอาชีพ ผู้เรียน            
มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร  อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกที่ดี  เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ิน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รู้วิธีการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ต่างๆ และสามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาท่ี

ก าหนดไว้ ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้
เกรดเฉลี่ย 2 ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เกรดเฉลี่ย  
2 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 75 84.56 
คณิตศาสตร์ 60 71.98 
วิทยาศาสตร ์ 80 90.42 
สังคมศึกษาฯ 85 92.75 
ศิลปะ 85 93.93 
การงานอาชีพ 85 94.03 
ภาษาต่างประเทศ 80 89.84 
สุขศึกษาและพลศึกษา 90 97.95 
IS 85 97.54 
คอมพิวเตอร์ 80 88.14 
เฉลี่ยรวม 80 90.33 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑) มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสือ่สาร และการคิด
ค านวณ (ม.๑ – ม.๖) 
( ร้อยละ 99.41   
ระดับยอดเยี่ยม ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสือ่สารและการคิดค านวณ  

ระดับ ๓ ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
น.ร.ที่ได้

ระดับดีขึ้น
ไป 

ม.1 0.01 0.83 10.08 89.54 99.62 
ม.2 0.00 0.12 9.05 90.83 99.88 
ม.3 0.00 1.71 11.43 86.87 98.29 
ม.4 0.07 0.65 13.38 85.89 99.27 
ม.5 0.01 0.13 9.73 90.13 99.89 
ม.6 0.03 0.16 80.23 91.58 99.81 
รวม
เฉลี่ย 0.02 0.57 10.39 89.02 99.41 

 

- สรุปโครงการสอนเสริม
ของกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ  

- สรุปผลโครงการ
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ 

- สรุปค่ายสอนเสริมเพิ่ม
ความรู้ห้องเรียนพิเศษ
ของกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ 

- สรุปค่ายสอนเสริม
นักเรียนที่มผีลการเรียน
ต่ ากว่าเกณฑ์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 - โครงงานสิ่งประดิษฐ์/
ทดลองของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

- โครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - กิจกรรมการน าเสนอ

ผลงาน IS 

- ปพ.๕ ต.- ป. 

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

- ผลการเรียนระดับผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ 

- ผลการประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

- ผลงานทางวิชาการ
นักเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ั้ง ๘ กลุม่
สาระ 

       ๒) มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์     
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใช้
เหตผุลประกอบการ
ตัดสินใจ และแกป้ัญหา  
( ร้อยละ ๙๙.55     
ระดับยอดเยี่ยม ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการ             
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
และแก้ปญัหา ระดบั ๓ ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการ /งานกจิกรรม
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของกลุม่สาระ
การเรียนรู้ต่างๆ 

- ผลงานทางวิชาการ
นักเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ั้ง ๘ กลุม่
สาระ 

- สื่อการเรียนการสอน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
 

ระดับชั้น ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
น.ร.ที่ได้
ระดับด ี
ขึ้นไป 

ม.1 0.01 0.20 6.46 93.33 99.79 
ม.2 0.00 0.00 2.19 97.81 100.00 
ม.3 0.00 0.43 4.15 95.42 99.57 
ม.4 0.06 0.30 4.19 95.45 99.64 
ม.5 0.04 0.00 3.56 96.40 99.96 
ม.6 0.01 0.43 7.55 92.00 99.81 
รวม
เฉลี่ย 0.02 0.43 8.59 90.96 99.55 

 
- การจัดการเรียนการ
สอนแบบSTEM 

- สรุปการอบรมทกัษะ
เชิงปฏิบัติการเคมี 
(จุฬาลงกรณ์) 

- สรุปการอบรมทกัษะ
เชิงปฏิบัติการฟสิิกส ์

- แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ 

- บนัทึกการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของ 
ของกลุม่สาระการเรียนรู้
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 

 -แบบสรปุการ
ประเมินผลและการจัด
โครงการสง่เสรมิ
ความสามารถของกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ 
และศิลปะ  

- แบบรายงานผลการ
เรียน 

- ผลการประเมินการ
อ่าน  คิด วิเคราะห์ 
เขียน 
- การจัดนิทรรศการ
น าเสนอวิชา IS 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
        ๓) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม สามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ใน
รูปแบบของโครงการ โครงงาน ช้ินงาน และผลผลิตต่างๆที่
เกิดข้ึนหลังจากการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศวิทย์พิเศษ 
ม.ปลาย 

- โครงงาน/ผลงาน
นักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรมกิจกรรมการ
เรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ 

- โครงงานสิง่ประดิษฐ์
ระดับช้ัน ม.ต้นของกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และการงานอาชีพ 

- โครงงานสิง่ประดิษฐ์
ระดับช้ัน ม.ปลาย ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และการงานอาชีพ 

- การจัดนิทรรศการ
น าเสนอวิชา IS 

       ๔) ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ระดับยอดเยี่ยม) 

ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองทั้งในด้านการเรียนและใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและสร้างสรรค์ผลงานทีเ่กิดจากการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับการศึกษาหาความรูท้ี่
เกี่ยวกับการเรียน และสามารถใช้สมารท์โฟนในการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และสบืค้นข้อมลูทางด้านการ
เรียน 

 
 
 

 

- โครงการเสรมิสร้าง
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการของกลุม่สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 

- โครงงาน/ผลงาน
นักเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ั้ง ๘ กลุม่
สาระ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - รายงานการค้นคว้า

ความรู้ ข้อมูลจากเว็ป
ไซต์ของนักเรียน กลุม่
สาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ 

- รายงานการค้นคว้า
ความรู้ ข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ  
โทรศัพท์ มอืถือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ 

- น าเสนองานโดย 
Power Point ที่สบืค้น
จากอินเตอรเ์น็ตของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ 
๘ กลุ่มสาระ 

- การน าเสนอผลงานโดย
ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 

- การสังเกตการณ์
ท างานของผู้เรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และการงานอาชีพ 

- มีการเข้ากลุม่ Line 
เพื่อเป็นสือ่กลางในการ
ติดต่อประสานงานของ
นักเรียน ผูป้กครอง และ
ครู- แผนการจัดการ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  เรียนรู้กิจกรรมการเรียน

การสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ั้ง ๘ กลุม่
สาระ 

        ๕) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ร้อยละ 89.55  สูงกว่า เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด   
และสงูกว่าเป้าหมายที่กลุม่สาระก าหนด โดยปรากฏผลดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ร้อยละ  84.56 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         ร้อยละ  71.98 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ร้อยละ  90.42 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ        ร้อยละ  92.75 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ           ร้อยละ  97.95 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                ร้อยละ  93.93 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       ร้อยละ  94.03 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ  89.84 
IS                                             ร้อยละ  97.54 
คอมพิวเตอร์                                ร้อยละ  88.14 
รวมเฉลี่ยร้อยละ      ๘๙.55 

- เอกสารประกอบผล
การเรียน ปพ.๕ 

- แบบสรปุการ
ประเมินผลการเรียน
(Eva) 

- SAR ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุม่สาระ 

- แบบรายงานผลการ
เรียน 

 

       ๖) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับข้ันทีส่งูข้ึน และการท างานหรือ
งานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการทัศนศึกษา
งาน มหกรรม
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ  

- โครงงาน/ผลงานทาง
วิชาการของกลุม่สาระ
การเรียนรูท้ั้ง ๘ กลุม่
สาระ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เช่น ปพ.๕ 

- ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาต่อในระดบัใน
ระดับทีสู่งข้ึนไป เช่น 
แนะแนว 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - สถิติการศึกษาต่อของ

นักเรียนช้ัน ม.๓  และ 
ม.๖ (งานแนะแนว)- 
วารสารโรงเรียน 

- ผลงานของนักเรียน
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

- เอกสารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- ตัวอย่างผลงานการ
ท างานกลุม่ของนกัเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       ๑) มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๙๔ คุณลักษณะและพฤติกรรมเป็นผู้ทีม่ี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตส านึกที่ดี สูงกว่าทีส่ถานศึกษาก าหนด โดยที่ไม่ขัดกบั
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสารประกอบผล
การเรียน ปพ.๕ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
       ๒) มีความภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความเป็น
ไทย ( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีไทย รวมทัง้ภูมิปญัญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนใหม้ีการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
ของกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

- กิจกรรมหอบรกัไปหม่
ป่า(วิทย์ม.ต้น)ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

- ปลูกป่าชายเลนอนุรกัษ์
ธรรมชาติ (วิทย์ม.ปลาย)
ของกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

- โครงการเพาะพันธ์
ปัญญาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

- ผลงาน/กจิกรรมต่าง ๆ 
ของนักเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

- การไปทัศนศึกษาของ
นักเรียน 

- เกียรติบัตร/รางวัลของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ 
๘ กลุ่มสาระ 

- แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาอาหารไทย  ช่าง
ขนมไทย การงานอาชีพ
พื้นฐาน 

- โครงการส่งเสริม
ความสามารถของ
นักเรียนด้านดนตร ี
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  นาฏศิลป์ กิจกรรมทัศนะ

นาฏดนตรี 
๓) ยอมรบัที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๘๘ ยอมรับและอยูร่่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี  
 

- โครงการค่ายสาน
สัมพันธ์น้องพี่แบบอย่าง
วิถีคุณธรรมของนักเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร ์

- ปัจฉิมนิเทศนักเรียน   
ม.๓ , ม.๖    

-ปฐมนิเทศสานสายใย
น้องพี่อย่างวิถีคุณธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

- ชุมนุมห้องเรียนสเีขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

- ห้องเรียนสีขาวกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

- การร่วมกิจกรรมชุมนุม
ต่างๆ 

- สมุดจิตอาสา 

- แฟ้มเยี่ยมบ้าน 

- สังเกตพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันในช้ันเรียน 

- แบบคัดกรองผู้เรียน
เป็นรายบุคคล (SDQ) 

- ภาพกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆทีส่ถานศึกษาและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆจัดข้ึน 

- ผลงานจากการท างาน
กลุ่มการท างานเป็นทีม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  ของนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

-  บั น ทึ ก ห ลัง ก า ร จั ด
กิจกรรม 

- การเข้าค่ายพักแร
ลูกเสือ-เนตรนาร ี

๔) มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสงัคม 
( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๕๒ มีการรกัษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสงัคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วง
วัย สามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น ซึง่สงูกว่าค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จากการสงัเกต
พฤติกรรมของนักเรียน 

- กิจกรรมเพือ่สงัคมและ
สาธารณประโยชน ์

- กิจกรรมชุมนุม 

-  รายงานผลสุขภาวะ
ทางร่ า งกาย  และจิ ต
สังคมจากงานพยาบาล
โรงเรียนและ SDQ ของ
แต่ละห้องเรียน  

- ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ของกลุ่มสาระและ
โรงเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู ้

การเลือกซื้ออาหารใน
ชีวิตประจ าวัน 

- แผนการสอนเรื่อง
สารเจือปนในอาหาร 

- แบบสรปุรายงานผล
กิจกรรม/โครงการ ของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ไอซีที  
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นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในด้านวิชาการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ   
ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชา โดยมีทั้งกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสูค่วามเป็นเลศิทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กนักเรียนกลุ่มอ่อน-ปานกลาง และส่งเสริมเด็กนักเรียนกลุ่มเก่ง ส่งผลให้นักเรียน    
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและนาชาติ และยังมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณนักเรียน
ดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีใจรักที่จะร่วม
ท ากิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียน อีกทั้งยังมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ภายใต้กิจกรรม เสริมทัพลับปัญญา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียน      
มีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี         
อย่างต่อเนื่อง  
 
๓. จุดเด่น 

นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            
ของนักเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด
นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรบั
ของชุมชนมาโดยตลอด 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

- 
 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - ผลงานนักเรียน    

- แฟ้มเยี่ยมบ้าน 

- ภาพการท ากิจกรรม
กลุ่ม 

- สมุดโฮมรมู 

- แบบสรปุรายงานผล
กิจกรรมของกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ังคมศกึษาฯ   

- ผลงานนักเรียน    
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มาตรฐานท่ี  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

๑.วิธีด าเนินการพัฒนา 

สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT Analysis) ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
โรงเรียนประสบความส าเร็จได้ด้วยการได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  (Stake Holders) ทุกภาค
ส่วนเป็นอย่างดี ผลการประเมินภายในและภายนอกของปีที่ผ่านมา พบว่าปัจจัยภายในมีความเข้มแข็งด้าน
ต่างๆและปัจจัยภายนอกเอื้อให้กับโรงเรียนท าให้โรงเรียนอยู่ในจุดที่ส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่ งๆข้ึน ผลจากการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา นโยบายของรัฐบาลและจากการ
ประชุมระดมความคิดของบุคลกรในสถานศึกษา ในการวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข           
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสภาพแวดล้อม ความต้องการที่จะพัฒนาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าป ีมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความถนดั
ของบุคลากร และด าเนินงานตามหลัก PDCA เพื่อพัฒนาตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
 

๒. ผลการพฒันา 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สภาพปัญหา ความต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา (2560-2562) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการปี 2562 
สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ ส่งเสริมให้ครูทุกคน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีระบบการนิเทศภายในเพื่อ
น าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรงุ
และพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ส่งผลให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีสถานศึกษาต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก 

โรงเรียนได้บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการจัดระบบการจัดหา      
การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  
( ระดับยอดเยี่ยม ) 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกบัสภาพปญัหา ความต้องการทีจ่ะพฒันาโรงเรียน
ตามนโยบายการปฏิรปูการศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถ่ิน และสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรปูตามแผนการ
ศึกษาชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                            

- แผนพัฒนา
สถานศึกษา 2560-
2562 
- แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖2 
- แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
- มีแผนปฏิบัติการ/
โครงการที่ชัดเจน 
- จัดท าโครงการตาม
แผนที่เขียนไว้ 
- มีการสรปุ
โครงการ/กจิกรรม 
ตามแผน 

๒.๒ มีระบบบรหิาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  
( ระดับดีเลิศ ) 

มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2560-2562 มีความสอดคล้องกบั
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 และ 2563 ด าเนินการบริหารงาน
ผ่านกระบวนการ PDCA มกีารก ากับ ติดตาม ประเมินผล            
มีกระบวนการท างานทีเ่ป็นระบบ และมปีระสทิธิภาพ ส่งผลให้
ความส าเรจ็ในภาพรวมของโรงเรียน โดยเฉลี่ยร้อยละ 83.20 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ ในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 ทั้งนีโ้ดยความร่วมมอืของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมกีารน าข้อมลูมาใช้ในการปรบัปรุง พฒันางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได ้
 
 
 

- โครงสร้างองค์กร
กลุ่มบรหิารงานทั้ง ๔ 
ฝ่าย 
- แฟ้มอัตราก าลัง 
- แบบสรปุ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปงีบประมาณ 
2562  
- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปงีบประมาณ 
2563 รอบ 6 เดือน
แรก 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

สถานศึกษาได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียน
รอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจรงิ และเป็นแบบอย่างได ้
 

- ผลงานและรางวัลที่
นักเรียนไดร้ับ
ระดับชาติ/นานาชาติ 
- โครงการติว o-net  



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 หน้า  ๒๕ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
( ระดับยอดเยี่ยม ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,Gat Pat 

- โครงการค่าย
วิชาการต่าง ๆ       

- โครงการน าเสนอ
ผลงาน IS 

- กิจกรรมเปิดโลก 
มหาวิทยาลัยสัญจร 

- ส่งเสริมและน า
นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- หลักสูตรแกนกลาง
ฯ ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรงุ ๒๕๖๐) 

- หลักสูตรตาม
แนวทางสสวท.และ
สอวน.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

- การวิเคราะห์
หลักสูตร 
- โครงการสอน 
- แผนจัดการเรียนรู ้
- หลักสูตรของกลุ่ม
สาระฯ 
-การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
- แฟ้มผลงาน
นักเรียน 
- โครงการแข่งขัน 
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  ทักษะงานมหกรรม

ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม
วิชาการ                
- โครงการศึกษาดู
งานและทัศนศึกษา 
- โครงการ ICT ปัน
ความรู้ 
-โครงการศึกษาแหลง่
เรียนรู้และภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน 
-โครงการสอนเสริม
และเติมเต็มความรู้
พื้นฐาน 
-โครงการเรียน
ภาษาอังกฤษจากครู
ต่างชาติ 
-โครงการพัฒนา
อัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
-โครงการนกัธุรกจิ
น้อย 
-โครงการผลิตภัณฑ์
จากวัสดุทอ้งถ่ิน 
-โครงการนกัเรียน
แลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศนิวซีแลนด์ 
-โครงการดาวรุง่     
มุ่งโอลิมปิค 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
ห้องเรียนพเิศษ 
วิทยาศาสตร ์
- โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ              
- ผลการประเมินการ
สอนของครู  
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  - วิจัยในช้ันเรียน    

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

( ระดับดีเลิศ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษาโดยมีทั้งการอบรมระยะสั้น และระยะยาว และการ
ไปศึกษาดูงานของแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ เพือ่เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัโรงเรียนต่างๆ ทีม่ีบริบทใกลเ้คียงกัน 
ตลอดจนจัดให้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  

- รายงานการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง ID 
PLAN 
- หนังสืออนญุาตให้
ครูศึกษาต่อ 
- เอกสารรายงานการ
จัดท า PLC 
- เอกสารประเมินครู
ผู้ช่วย 
- รายงานสรปุผลการ
ประเมินโครงการ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจคร ู
-โครงการส่งเสริม
พัฒนาการนเิทศ การ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ 
- รายงานสรปุผลการ
ด าเนินโครงการ
ศึกษาดูงานกลุ่ม
สาระ/โรงเรียน 
- เอกสารสรปุการ
เลื่อนวิทยฐานะของ
ครู 
- เกียรติบัตรการ
อบรม/หนงัสือขอ
อนุญาตไปราชการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
( ระดับยอดเยี่ยม ) 
 

 

สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัง้ภายในและ
ภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสงัคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย สภาพ
ภายนอกของโรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม มีอาคารเรียน
และห้องน้ าทีเ่พียงพอ ห้องเรียนมีความพร้อมมีการติดตั้งสื่อ
และอุปกรณ์ทีเ่อื้ออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และมเีครื่องปรับอากาศทุกหอ้งเรียน  
 

- ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- งานอาคารสถานที ่

- ห้องเรียนสีเขียว 

- ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาฟิสิกส์,เคม ี

- ห้องเรียนคุณภาพ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 หน้า  ๒๘ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถิติการใช้ห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

- โปรเจคเตอร ์

- เครื่องขยายภาพทึบ
แสง 

- ห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

- ห้องโรงประลอง
ต้นแบบทาง
วิศวกรรม
(Fabrication Lab) 

- บอร์ดให้ความรู ้

- มุมหนังสอืกลุ่ม
สาระ 
- ห้องปฏิบัติการ
ศิลปะ 
- ห้องปฏิบัติการ
ดนตรี 
- ห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป์              
- รางวัลที่ได้รับ 

- ห้องเรียนอัจฉริยะ 

- สวนหย่อมภายใน
โรงเรียน 
- ป้ายนิเทศต่าง ๆ     
-โครงงานนักเรียน     
-ห้องพิพิธภัณฑ์        
- ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้กลุม่สาระต่าง 
ๆ                        
- ภาพป้ายนิเทศใน
ช้ันเรียน                
- ภาพนักเรียน
แข่งขัน/เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ              
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  - แบบรายงานสรุป

การด าเนินงานกลุม่
สาระการเรียนรู ้

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้
( ระดับยอดเยี่ยม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัสภาพของ
สถานศึกษา 

- ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- ข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละกลุ่มสาระ 
- จัดให้มีเครื่องฉาย
ภาพน่ิง  
คอมพิวเตอร์  
โปรเจคเตอร์ ทุก
ห้องเรียน 

- ห้องวิทยบรกิาร 

- ห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 

- ห้องเรียนคุณภาพ 

- เจ้าหน้าที่ปฎิบัติ
การ 

- ห้องเรียน
อัจฉริยภาพ 

- ห้องโรงประลอง
ต้นแบบทาง
วิศวกรรม 
(Fabrication Lab) 

- ระบบเทคโนโลยีใน
โรงเรียนและ
ห้องเรียน 
-จัดให้ห้องเรียนมี
เครื่องฉายภาพน่ิง  
คอมพิวเตอร์  
โปรเจคเตอร์ ทุก
ห้องเรียน 
-มีการจัดท า
แบบทดสอบออนไลน์
ก่อนและหลงัเรียน
โดยใช้ระบบ Kahoot 
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  -มีห้องวิทยบริการ  

-ห้องคอมพิวเตอร ์
-ห้องสมุด  
-มีการเดินระบบ
อินเตอรเ์น็ตบริการ
อย่างทั่วถึง 

-การใช้กูลเกิลแอพ
เพื่อการจัดการเรียนรู ้
-การใช้สื่อออนไลน ์

-ภาพการใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

-สื่อ Power  Point
ประกอบการเรียนรู ้

 

นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ    

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย คือ มีโครงการพัฒนาหลักสูตร  
ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สนองต่อความต้องการของนักเรียน มีโครงการ           
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ๘       
กลุ่มสาระ ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และได้น ามาปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผล   
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและครบทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๓. จุดเด่น 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมระดมสมอง ประชุมกลุ่ม เพื่อให้

ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจนมีการปรับแผนการปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาที่ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ ได้อย่างมี คุณภาพ มีกิจกรรม PLC (Professional Leaning Community) อย่างต่อเนื่องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการ
จัดการศึกษา พร้อมทั้งมีเครือข่ายต่างๆ อาทิ มูลนิธิเบญจมราชูทิศ สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
สมาคมผู้ปกครองและครู รงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่เข้มแข็ง 

 

๔. จุดควรพัฒนา 
 - 
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มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก  
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก (ภูมิปัญญาท้องถ่ิน) ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มี ข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนรู้ 
ตลอดจนครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และสบการณ์ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะด้านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 ครูทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ โดยน าสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) ครูทุกคนท าการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันไดอ้ย่างมีความสุข 
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในการ 

ครูมีการออกแบบและจัดกจิกรรมการเรียนการสอน          
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลกัสูตรสถานศึกษาที่
เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัตจิรงิ มีการออกแบบโครงการสอนและจัดท าแผนการ 

- จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง
ทั้งนอกและ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
ด าเนินชีวิต 

(ระดับดเีลิศ) 
จัดการเรียนรู้ทีส่ามารถน าไปจัดกจิกรรมได้จรงิ มีการปรบั
รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกบัผู้เรียน มีการออกแบบกจิกรรม
ที่เน้นใหผู้้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก กล้าแสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจรงิได้ 

ในห้องเรียน 

- โครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลองและ
สิ่งประดิษฐ ์

- การน าเสนอ IS 

- น านักเรียนไป
แข่งขันทั้งภายในและ
นอกประเทศ 

- โครงการสอน 

- แผนจัดการเรียนรู ้
- ภาพกิจกรรมการ
สอน 
- การเข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมต่าง 
ๆ 
- แบบประเมินการ
จัดโครงการ 

- การวิเคราะห์
หลักสูตรโครงการ
สอน  
- ใบงานและสื่อ
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้  
- ภาพกิจกรรมที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้คิด 
วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็น  
 

- ช้ินงานต่าง ๆ ของ
นักเรียนทั้ง ๘ กลุม่
สาระการเรียนรู ้
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 หน้า  ๓๓ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 ( ระดับดเีลิศ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครูได้น าเอาเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอรเ์น็ต สมาร์ท
โฟน ฯลฯ มาใช้ในการสบืค้นข้อมูลและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยเีป็นสว่น
ใหญ่ และมีแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก 
(ภูมิปัญญาท้องถ่ิน) ที่เอื้อตอ่การเรียนรู ้

- น านักเรียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน  เช่น  
อพวช. ในสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร ์

- โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

- โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์
และความเป็นไทย 
กิจกรรม สืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

- จัดท าสื่อการเรียน
การสอนโดยใช้ 
โปรแกรมน าเสนอ  

- Power Point 

- เวปไซต์ต่างๆจาก
อินเตอรเ์น็ต 

- Google form 

- E-mail 

- โทรศัพท์มือถือ 

- คอมพิวเตอร ์

-ระบบเทคโนโลยีใน
โรงเรียนและ
ห้องเรียน 
-ช้ินงาน ผลงานของ
นักเรียนทั้ง ๘ กลุม่
สาระ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  -แผนการจัดการ

เรียนรู ้
-โครงการน าผู้เรียน
ไปศึกษาดูงาน 

-ผลการประเมินสื่อ
ของนักเรียน 

-ภาพการใช้สื่อการ
สอนในห้องเรียน 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 

( ระดับยอดเยี่ยม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักทีจ่ะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีการจัดบรรยากาศใน     
ช้ันเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม เช่น มีป้ายนเิทศให้
ความรู้ การจัดมมุความรู้ การตกแต่งหอ้งเรียนตามความชอบ 
ความสนใจของนักเรียนในเชิงสร้างสรรค์ มีการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายเพื่อสร้างแรงจงูใจใหก้ับนักเรียน มกีารจัดการเรยีน
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถตามความถนัดของตนเอง ตลอดจนมีการ
เสริมแรงด้วยวิธีการที่เหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน  

- จัดบอร์ดความรู้
ตามมุมหอ้ง 

- จัดเวรท าความ
สะอาดหอ้งเรียน 

- บริหารจัดการช้ัน
เรียนโดยแบ่งหน้าที่
ให้นักเรียนในช้ัน
เรียนท า 

- เลือกตั้งหัวหน้า
ห้องเรียน   

- ศึกษาดูงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์

- คัดเลือกโครงงาน
ดีเด่นเพื่อส่งประกวด
ในและนอกประเทศ 

- การแข่งขันฟิสิกส์
สัปปะยุทธ์ระดับภาค 

- การน าเสนอ IS  

- การน าเสนอช้ินงาน
ของผู้เรียน 

- ทัศนศึกษา 

- ค่ายกิจกรรมต่างๆ
ของกลุม่สาระการ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  การเรียนรู ้

-ภาพบรรยากาศใน
ช้ันเรียน 
- แบบสรปุ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้
- ป้ายนิเทศ 

- ภาพกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ของ
โรงเรียน  
- การเข้าร่วม Line 
กลุ่มของห้องเรียนทัง้
ของนักเรียนกับครู
และของผู้ปกครอง
และคร ู

- การจัดท าเอกสาร
ประจ าห้อง 
- การใช้แอพพลิเคช่ัน
ในการก าหนด
ต าแหน่งที่ตั้งบ้าน
นักเรียนเพื่อสะดวก
ในการเยี่ยมบ้าน 
และแจ้งข่าวสารแก่
ผู้ปกครองและ
นักเรียน 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผล       
มาพัฒนาผู้เรียน 

( ระดับยอดเยี่ยม ) 
 

 

มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน น าผลการเรยีน
มาเป็นข้อมูลในการพฒันาการเรียนการสอนและวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับนักเรียน มกีารท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาผล
การเรียนของนักเรียนให้สงูข้ึน  

- การวิเคราะห์
ข้อสอบ 

- การจัดท าคลงั
ข้อสอบ 

- การจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียน 

- บันทึกแผนการ
จัดการเรียนรู ้
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - การวัดผลและ

ประเมินผลก่อนและ
หลงัเรียน 

- Assignment  
- แบบบันทึกการเก็บ
คะแนน ข้อสอบเก็บ
คะแนน  
- แบบบันทึกเกณฑ์
ในการประเมินผล
งานของนักเรียน การ
ให้ Feedback แก่
นักเรียน / การ 
Comment นักเรียน
แต่ละกลุม่ทีม่ีการ
น าเสนอ 
- การประเมิน
นักเรียนตามสภาพ
จริง เช่น การท า Lab 
,การสังเกต, 

การตอบค าถาม เป็น
ต้น 

- มีการสอนซ่อมเสริม 

- วิจัยในช้ันเรียน 
- เกณฑ์การให้
คะแนน 

- แบบทดสอบต่าง ๆ 
- ช้ินงานนักเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
- แบบบันทึกการ
ท างานกลุม่ 
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 

  - ผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมลู
ป้อนกลับเพื่อปรับปรงุ 

และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  
( ระดับดีเลิศ ) 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในกลุม่สาระเดียวกันและ
ต่างกลุ่มสาระ เพื่อร่วมกันคิดและหาวิธีการอย่างหลากหลายมา
พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสู้งข้ึน มีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรงุ
การจัดการเรียนรู ้

- ครูทุกคนจัด
กิจกรรม PLC อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 
ช่ัวโมง 

- จัดท า  PLC  
ร่วมกันระหว่างครู
ต่างสาขาวิชา 

- แบบนิเทศภายใน 

- PLC 

- การประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

- ประชุมกลุม่
เครือข่ายเพือ่น ามา
ขยายผล เช่น มหิดล
วิทยานุสรณ์,สอวน. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 -แฟ้มสะสมผลงาน
ของคร ู

- แบบประเมินผล
การเรียนรูร้ายบุคคล 
(ทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์) 

- แบบบันทึกการ
นิเทศการสอน 
- สารสนเทศของครู  
- เอกสารการพฒันา
ตนใน My office 
ของโรงเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 

  - เอกสารสรปุงาน
แข่งขันทักษะวิชาการ 

-เกียรติบัตร  โล่
รางวัล 

 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีความพร้อมในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยี ที่ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง        
ของผู้เรียน โดยจัดให้ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลอย่างครบถ้วน อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งาน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผ่าน
โครงงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ตามบริบทและจุดเน้นของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
๓. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก (ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน) ให้นักเรียนไดแ้สวงหาความรู้ทั้งจากสื่อเทคโนโลยี ฯลฯ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม  (มาตรฐานท่ี ๑,๒,๓) 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่ าได้ระดับยอด
เยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยูใ่นระดับดีเลิศ   

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา        
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของขุมซน
ท้องถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น       การ
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม             
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอยา่ง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑  

กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยโรงเรียน       
มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการที่จะ
พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้ง    
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง
และทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีระบบการนิเทศภายในเพื่อ
น าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรงุ
และพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ          
งานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญ       
ทางวิชาชีพ  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อ     
ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะด้านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ       
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ช้ันเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน     
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้         
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 99.41                  

ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ร้อยละ 99.55 
ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 100                 
ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ร้อยละ 100                 
ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ร้อยละ 84.56 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ร้อยละ 71.98 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ร้อยละ 90.42 
          - กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ฯ      ร้อยละ 92.75 
          - กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา ฯ         ร้อยละ 97.95 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               ร้อยละ 93.93 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      ร้อยละ 94.03 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 89.84 
          - IS                                            ร้อยละ 97.54 
          - ตอมพิวเตอร์                               ร้อยละ 88.14 
         รวมเฉลี่ยร้อยละ    89.55 

ร้อยละ 89.55                     
ไดร้ะดับ ๒ ข้ึนไป 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 95                  
ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน  ยอดเยี่ยม 
      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๙.๙๔                 

ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
      ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๑๐๐                 

ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 
      ๓)  การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๕.๘๘                  

ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 
      ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๙๘.๕๒                  

ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ยอเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุง
การจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลอื 
 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน     
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน 
 
จุดเด่น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณได้ในระดับดีเลิศ สามารถคิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจและแก้ปัญหา 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในรูปของการท าโครงงาน และยังสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนระดับประเทศทุกกลุ่มรายวิชาที่ทดสอบอย่างต่อเนื่อง  
4) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกที่ดีเป็นไปตามที่สถานศึกษา
ก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย    
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รู้วิธีการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ต่างๆ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชั ดเจน สอดคล้องกับบริบท                
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย       
ของรัฐบาลและต้นสังกัด และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2) สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีการบริหาร
อัตราก าลัง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีระบบการนิเทศภายใน  
3) สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา          
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5) สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม        
ทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
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ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2) จัดให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้  
3) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ       
และวิธีการวัดที่หลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
5) ครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 
จุดควรพัฒนา 
   - 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

- 
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ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

 - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลกัษณ์/เอกลักษณ์ 
 - ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการจัดท า  
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖2 
เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน ๒๕๖2 ได้พิจารณาค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทศิ 
ราชบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี แล้ว 
 ๑. เห็นชอบให้ใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 
๒๕๖2 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เห็นชอบให้ใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 
๒๕๖2 เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องได้ 
 
 
         (นายไพโรจน์  หนุนภักดี) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบรุ ี
                วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 
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ค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๘๐                  

ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ร้อยละ ๘๐                  
ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐                  
ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐                  
ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ร้อยละ ๗๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ร้อยละ ๖๐ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ร้อยละ ๘๐ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ฯ      ร้อยละ ๘๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา ฯ         ร้อยละ ๙๐ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               ร้อยละ ๘๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      ร้อยละ ๘๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๘๐ 
          - IS                                            ร้อยละ ๘๕ 
          - คอมพิวเตอร์                               ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๘๐                     
ได้ระดับ ๒ ข้ึนไป 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐                  
ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐                  

ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐                  

ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 
     ๓)  การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐                  

ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๘๐                  
ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การเรียนรู ้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

การให้ระดับคุณภาพมี ๕ ระดับ ดังน้ี 

๑. ก าลังพฒันา 

๒. ปานกลาง 

๓. ดี 

๔. ดีเลิศ 

๕. ยอดเยี่ยม 
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ตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 256๒ 

๑๓  มีนาคม  256๓ 
สาย A 

 
กลุ่มสาระ/งาน เวลา สถานท่ี ผู้ประเมิน 

ภาษาไทย 
 

09.00-10.00 น. ห้อง 932 ๑. ครูนิตยา      ลิ้มติ้ว 

๒. ครูณฐพร      พรหมโม 

๓. ครูสิรริัตน์        นกพึ่ง 

๔. ครูเจนจิรา     เพิ่มพูนทวีชัย 

๕. ครูพัชรีพร     พร้อมศักดิ์โสภณ 

๖. ครูธนัทอร     ศิววิบูลย ์

๗. ครูกัญญารัตน์ อ่อนประชา 

คณิตศาสตร์ 10.00-11.00 น. ห้อง 621 ๑. ครูนิตยา      ลิ้มติ้ว 

๒. ครูณฐพร      พรหมโม 

๓. ครูสิรริัตน์        นกพึ่ง 

๔. ครูเจนจิรา     เพิ่มพูนทวีชัย 

๕. ครูพัชรีพร     พร้อมศักดิ์โสภณ 

๖. ครูธนัทอร     ศิววิบูลย ์

๗. ครูกัญญารัตน์ อ่อนประชา 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
11.00-12.00 น. ห้องพกัคร ู ๑. ครูนิตยา      ลิ้มติ้ว 

๒. ครูณฐพร      พรหมโม 

๓. ครูสิรริัตน์        นกพึ่ง 

๔. ครูเจนจิรา     เพิ่มพูนทวีชัย 

๕. ครูพัชรีพร     พร้อมศักดิ์โสภณ 

๖. ครูธนัทอร     ศิววิบูลย ์

๗. ครูกัญญารัตน์ อ่อนประชา 

*หมายเหตุ*  
         เวลา 13.00 – 14.00 น. เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านประชุมเพื่อสรุปงาน ณ ห้องเบญจรัตน์ 
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ตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 256๒ 

๑๓  มีนาคม  256๓ 
สาย B 
 

กลุ่มสาระ/งาน เวลา สถานท่ี ผู้ประเมิน 
ศิลปะ 09.00-10.00 

น. 
ห้องพกัครู

ศิลปะ  
571 

๑. ครูดวงพร       สาลีติด 

๒. ครูบังอร         สิงห์โตทอง 

๓. ครูสมควร       แผนคู้ 

๔. ครูสุพิชญา       บุญพบ 

๕. ครูอัญชลี         ครุธงาม 

๖. ครูสนัญญา       ยอดข าใบ 
ภาษาต่างประเทศ 10.00-11.00 

น. 
ห้อง 551 1. ครูดวงพร       สาลีติด 

2. ครูบังอร         สิงห์โตทอง 

3. ครูสมควร       แผนคู้ 

4. ครูสุพิชญา       บุญพบ 

5. ครูอัญชลี         ครุธงาม 

6. ครูสนัญญา       ยอดข าใบ 
การงานอาชีพฯ 11.00-12.00 

น. 
ห้องพกัคร ู

การงานอาชีพฯ 
(หลงัธนาคาร) 

๑. ครูดวงพร       สาลีติด 

๒. ครูบังอร         สิงห์โตทอง 

๓. ครูสมควร       แผนคู้ 

๔. ครูสุพิชญา       บุญพบ 

๕. ครูอัญชลี         ครุธงาม 

๖. ครูสนัญญา       ยอดข าใบ 

 
*หมายเหตุ*  
         เวลา 13.00 – 14.00 น. เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านประชุมเพื่อสรุปงาน ณ ห้องเบญจรัตน์ 
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ตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 256๒ 

๑๓  มีนาคม  256๓ 
สาย C 
 

กลุ่มสาระ/งาน เวลา สถานท่ี ผู้ประเมิน 
วิทยาศาสตร ์

 
09.00-10.00 น. ห้องสมุด 

กลุ่มสาระฯ 
๑. ครูนริศรา       อิสริยวัชรากร 

๒. ครูกันตยา      เอี่ยมสอาด 

๓. ครูเมตตา      เริ่มภักตร์ 

๔. ครูอมรรัตน์    ศรีสายชล 

๕. ครูศุภกร        ไชยยุทธ์ 

๖. ครูมินตรา       เภาพูล 

คอมพิวเตอร ์
 

10.00-11.00 น. ห้อง 216 ๑. ครูนริศรา       อิสริยวัชรากร 

๒. ครูกันตยา      เอี่ยมสอาด 

๓. ครูเมตตา      เริ่มภักตร์ 

๔. ครูอมรรัตน์    ศรีสายชล 

๕. ครูศุภกร        ไชยยุทธ์ 

๖. ครูมินตรา       เภาพูล 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11.00-12.00 น. ห้อง 235 ๑. ครูนริศรา       อิสริยวัชรากร 

๒. ครูกันตยา      เอี่ยมสอาด 

๓. ครูเมตตา      เริ่มภักตร์ 

๔. ครูอมรรัตน์    ศรีสายชล 

๕. ครูศุภกร        ไชยยุทธ์ 

๖. ครูมินตรา       เภาพูล 

 
*หมายเหตุ*  
         เวลา 13.00 – 14.00 น. เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านประชุมเพื่อสรุปงาน ณ ห้องเบญจรัตน์ 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 หน้า  ๕๑ 
 

ตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 256๒ 

๑๓  มีนาคม  256๓ 
 
สาย D 
 

กลุ่มสาระ/งาน เวลา สถานท่ี ผู้ประเมิน 
กลุ่มบรหิาร

วิชาการ 
09.00-12.00 น. ห้องเบญจรัช 1.รองผู้อ านวยการกัลยารัตน์  สาตรจีนพงษ์ 

2.ครูสมหมาย            หงษ์เทียบ 
3.ครูบังเอญิ               อินทรักษ์ 
4.ครูอภิรดี                 วงษ์ทรัพย์ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 09.00-12.00 น. ห้องบรหิาร
ทั่วไป 

1.รองผู้อ านวยการสาโรจน์  แก้วกอง 
2.ครูเอื้อมเดือน           พวงมาลัย 
3.ครูอัญชลี                หมอแพทย ์
4.ครูธันยชนก             จิตร์วิวัฒน์ 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

09.00-12.00 น. ห้อง
บรหิารงาน

บุคคล 

1.รองผู้อ านวยการสมบรูณ์  เสียงวัฒนะ 
2.ครูพัชรี                   เปล่งผิว 
3.ครูศิรลิักษณ์           หนองเส 
4.ครูวิมลรัตน์              กองแดง 

กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

09.00-12.00 น. ห้องบรหิาร
งบประมาณ 

1.รองผู้อ านวยการธนกฤต  พรามน์นก 
2.ครูสวรินทร ์          เลิศวัฒนเรืองชัย 
3.ครูวรรณี                 อินทร์รจนา 
4.ครูจารุวรรณ          วิจิตรวงศ์วาน 

 
*หมายเหตุ*  
         เวลา 13.00 – 14.00 น. เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านประชุมเพื่อสรุปงาน ณ ห้องเบญจรัตน์ 
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ค าสั่ง  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

ที่    ๗๐  / 256๓ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และมาตรา 48 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายใน และจัดท า
รายงานประจ าปี น าเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่       
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงได้ก าหนดให้ด าเนินงาน
ประเมินภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๒ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม 256๓ 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการ มีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 6 มาตรา 86 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลกีเลีย่ง จึงขอแต่งตั้งข้าราชการ
ครูในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี                        
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๒ ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
      1.1  นายนิวัตร   วงศ์วิลัย   ประธานกรรมการ 
      1.2  นางสาวกัลยารัตน์  สาตรจีนพงษ์  รองประธานกรรมการ 
      1.3  นายสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ  กรรมการ 
 1.4  นายธนกฤต  พรามน์นก  กรรมการ 
 1.5  นายสาโรจน ์  แก้วกอง   กรรมการ 
      1.6  นางบังเอญิ   อินทรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 1.7  นางนริศรา   อิสริยวัชรากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.๘  นางสาวสนัญญา  ยอดข าใบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      มีหน้าท่ี 1. จัดเตรียมข้อมลูเอกสาร หลกัฐาน  ภายในฝ่ายที่รับผิดชอบ  
  2. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและสนบัสนุนการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
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2.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
   2.1  นางพัชรี  เปล่งผิว   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.2  นางสาวสุนิสา   พงษ์ประยูร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 2.3  นางวรรณี  อินทรร์จนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 2.4  นางณฐพร   พรหมโม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ 
 2.5  นายนิกร  ชัยสงคราม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 2.6  นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2.7  นายสมศักดิ์   เหลืองสุวรรณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 2.8  นางพัชรี    พงศ์พิริยะสกลุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 2.9  นายประเดิม วารีนิล   งานโสตทัศนศึกษา 
 2.10 นางชนิตา  มัจฉริยกุล  งานห้องสมุด 
 2.11 นางสาวชนิศากานต์  ไทยภักดี  งานอนามัยโรงเรียน 
 2.12 นางสาวศิริรัตน์ วรวณิชยา  งานหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.13 นางสวรินทร ์ เลิศวัฒนเรืองชัย  งานแผนงาน 
 2.14 นางบังเอิญ อินทรักษ์  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.15 นายปริญญา         กิจนิตย์ชีว์  งานวิทยบรกิาร 
 2.16 นางสาวอภิรด ี วงษ์ทรัพย ์  งานสารสนเทศ 
 2.17 นางสุนันทา พุ่มวาร ี   งานแนะแนว 
 2.18 นายปิยะพงษ์   สุวรรณพาเพลิน  งานคอมพิวเตอร ์ 
 2.19 นางสาวฐิติวรดา   เตชาภรณ์พงศ์  งานประชาสัมพันธ์ 
 2.20 นายวรรณะ แก้วมณีเอี่ยม  งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 2.21 นางสุวาร ี  วรรณเวช  งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.22 นางอัญชล ี หมอแพทย ์  งานอาคารและสถานที ่
 2.23 นางพัชร ี  พงศ์พิริยะสกลุ  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 มีหน้าท่ี จัดเตรียมข้อมลูเอกสารหลักฐานภายในกลุ่มสาระฯ  หรอืงานแยกตามมาตรฐาน 
        
3.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
    คณะกรรมการประเมิน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานคอมพิวเตอร์  

3.1  นางนริศรา  อิสริยวัชรากร   หัวหน้า  
3.2  นางนิตยา  ลิ้มติ้ว  
3.3  นางสาวดวงพร สาลีตดิ   
3.4  นางสาวสมควร แผนคู้ 
๓.๕  นางณฐพร   พรหมโม 
3.๖  นางบังอร  สิงห์โตทอง 
3.๗  นางกันตยา   เอี่ยมสอาด  
3.๘  นางสาวเมตตา เริ่มภักตร ์    
3.๙  นางสาวสนัญญา ยอดข าใบ  
3.๑๐ นางสุพิชญา   บุญพบ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 หน้า  ๕๔ 
 

3.1๑ นายศุภกร   ไชยยุทธ์ 
3.1๒ นางเจนจิรา   เพิ่มพูนทวีชัย 
3.1๓ นางสาวอัญชล ี ครุธงาม 
3.1๔ นางพัชรีพร พร้อมศักดิโ์สภณ 
3.1๕ นางสาวอมรรัตน์ สีสายชล 
3.1๖ นางธนัทอร   ศิววิบูลย์ 
3.1๗ นางกัญญารัตน์   อ่อนประชา 
3.1๘ นางสาวมินตรา เภาพูล 
๓.๑๙ นางสาวสริิรัตน์   นกพึ่ง 
  

คณะกรรมการประเมิน กลุ่มบริหาร  
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
 1. นายธนกฤต  พรามน์นก  หัวหน้า 

2. นางสวรินทร ์  เลิศวัฒนเรืองชัย  
3. นางวรรณี      อินทรร์จนา  
4. นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน  

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 1. นายสาโรจน ์  แก้วกอง   หัวหน้า 

2. นางอัญชล ี  หมอแพทย ์  
3. นางเอื้อมเดือน    พวงมาลัย  
4. นางสาวธันยชนก   จิตร์วิวัฒน ์  

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
1. นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์  หัวหน้า 
2. นางสมหมาย  หงษ์เทียบ  
3. นางบังเอิญ  อินทรักษ์  
4. นางสาวอภิรด ี วงษ์ทรัพย ์  

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
1. นายสมบรูณ์  เสียงวัฒนะ  หัวหน้า 
2. นางพัชร ี  เปล่งผิว   
3. นางสาวศิริลกัษณ์  หนองเส   
4. นางวิมลรัตน์   กองแดง    
มีหน้าท่ี ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาในมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบ 

และรวบรวมข้อมลูเพื่อจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
หมายเหตุ   กลุ่มงานแต่ละกลุ่ม น าเสนองานที่กลุ่มบริหารที่ตนเองสังกัด 
 
4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 4.1  นางบังเอิญ  อินทรักษ์  หัวหน้า  
 4.2  นางนริศรา  อิสริยวัชรากร  
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 4.3  นายศุภกร  ไชยยุทธ์ 
 4.4  นางสาวสนัญญา ยอดข าใบ 
 4.5  นางเจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัย  
 มีหน้าท่ี สรุปผล เรียบเรียงและจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 
5.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   5.1  นายประเดิม วารีนิล   หัวหน้า 
 5.2  นายสมเจตน์ มีเย็น 
      5.3  นางสาวพัชรพร เจียมฉวี   
            มีหน้าท่ี บันทึกภาพการประเมินภายในทุกมาตรฐาน โดยแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมเพือ่ให้
สามารถบันทึกภาพได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
 
6.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

6.1  นางชนิตา  มัจฉริยกุล  หัวหน้า 
6.2  นางพิชญาภา งามยิ่งยวด  
6.3  นักการภารโรงและแม่บ้าน     

 มีหน้าท่ี บริการอาหารว่าง เครือ่งดื่มและอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการทีม่าปฏิบัตงิาน 
 
7.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 7.1  นางอัญชล ี  หมอแพทย ์  หัวหนา้ 
 7.2  นายศุภกร  ไชยยุทธ์  
 มีหน้าท่ี  จัดท าแบบประเมิน ด าเนินการประเมินและสรุปรายงานผลการประเมินเสนอผูเ้กี่ยวข้อง 
 
8.  คณะกรรมการประสานงานท่ัวไป 

8.1  นางบังเอญิ  อินทรักษ์  หัวหน้า 
8.2  นางสาวสนัญญา ยอดข าใบ  

 มีหน้าท่ี ประสานงานการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปอย่างเรียบรอ้ย    
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รับการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มงานที่สังกัด          
ให้ข้อมูล ความคิดเห็น แก่คณะกรรมการประเมิน ตามวันเวลาที่ก าหนด 
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           (นายนิวัตร  วงศ์วิลัย) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

 


