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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล  
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561)  
3  มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอรายงานผล 
การจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน ระบบประเมินคุณภาพภายใน
และนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับ 
การประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 
  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยทุกคน ที่ให้ความ
ร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี  

 

 
             (นายสุรินทร์  สำลี) 

                                                                       ผู้อำนวยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ๔ ดีเลิศ 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๐  หมู่ที่  ๒ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ     
จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๔๐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  โทรศัพท์      
๐๓ ๒๗๑๙ ๒๒๒  เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบบอยู่ประจำ จัดการเรียนการสอนในระดับ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย  โครงการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
2. ระบุวิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน

ผลการ ประเมินตนเอง รายมาตรฐาน  
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ใช้กระบวนการ 
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้  จัดโครงการต่าง ๆ พัฒนาทักษะผู้เรียนอย่างรอบด้าน เช่น โครงการเสริมสร้างทักษะการอ่านและ
เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นอกจากโครงการต่าง ๆ แล้ว การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  ครูผู้สอนออกแบบการ
จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมีการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง ร่วมมือกันเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ Problem-based learning 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Inductive การสอนโดยใช้เกมและสื่อต่าง ๆ เป็นต้น มุ่งเน้นทักษะด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และการปฏิบัติจริง โดยใช้สถานการณ์จำลองและการถามตอบเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียน  ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบฝึกหัด แบบสังเกต แบบทดสอบ       
Peer-Assessment Self-Assessment และ Portfolio เป็นต้น  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนออกสู่สนามการ
แข่งขันทั้งทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ทั้งภายในและนอกโรงเรียน และเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาระดับชั้น



 
 

 
 

เรียน จึงกำหนดให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาตนเอง
ระหว่าง  ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง ครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ กับผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ และระหว่างผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการกับผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมถึง
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางถิ่นกำเนิด โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา อบรมคุณธรรมจริยธรรม บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนกิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และตอบสนองนโยบายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

   ในด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพ ใช้สื่อออนไลน์เอ้ือประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารงาน 
มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็น และใช้
เทคนิคการประชุมหลากหลายวิธี  เพ่ือร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพในอนาคต พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด บริหารทรัพยากร
บุคคลและบริหารจัดการเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อเวลาเรียนของ
นักเรียน นอกจากนี้มีการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่ง
ในแต่ละกระบวนการจะประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง และบันทึกการประชุม เพ่ือพิจารณาดำเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ครูและ 
บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนด้านกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล การนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนา
ตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาความรู้ที่ตรงกับความต้องการของครู 
ทำให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และดำเนินงานกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ (IOC) และ
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหน่วยการเรียนรู้     

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
2.2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

     1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๒ มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศทุกรายวิชา 



 
 

 
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๒ วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่า 
ระดับประเทศ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 256๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1-6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปทุกรายวิชาเฉลี่ยร้อยละ 65.88  
     4. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ดังนี้  

 - รางวัลระดับชาติ ๑๔ รางวัล ดังนี้ 

รางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน 
ชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  

รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
เหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-ม.๖ 
เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ 
เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ 
เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. ม.๑-ม.๖ 
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ 
เหรียญเงิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-ม.๓ 
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ 
เหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 
เหรียญทองแดง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๔-ม.๖ 

- รางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รางวัลระดับชาติ ๘๔ รางวัล  
ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ๔๘ รายการ รางวัลเหรียญเงิน ๒๗ รายการ และรางวัลเหรียญทองแดง ๙ รายการ 
    5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

2.2.2 ด้านบริหารจัดการ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ดร.สุรินทร์ สำลี ได้รับเข้ารับเครื่องหมายเชิดชู 

เกียรติ คุรุสดุดี ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
     ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.กำพล วิลยาลัย ได้รับรางวัลเพชรน้ำหนึ่ง เนื่องใน
วันครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



 
 

 
 

    ๓. ข้าราชการครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ระดับสหวิทยา
เขตราชบุรี เขต ๒ จำนวน ๙ คน 

๔. ข้าราชการครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ระดับเขตพ้ืนที่  
จำนวน ๙ คน 
    5. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัด
นิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐            
สู่การปฏิบัติ โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐      
สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ จากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
    6. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้การสนับสนุนการดำเนิน
โครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย ณ แคมป์อู่ทองสักทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
    7. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัด
นิทรรศการการประชุมสัมมนาวิชาการ “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ภายใต้
โครงการการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ          
บดินทรเทพยวรางกูร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
    8. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ 
   2.2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  จัดการเรียนการสอนแบบ active learning ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างสม่ำเสมอ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวมถึง
การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ (IOC) และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหน่วยการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ผลการพัฒนาทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ และ
ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียนจนได้รับรางวัลอันเป็นที่น่ายินดี 

3. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
๓.๑ จุดเด่น 

๓.๑.1 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี  
    ๓.๑.๒ จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทุกห้องเรียน และมีการเรียนปฏิบัติงาน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ photoshop illustration canvas และโปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Office 
    ๓.๑.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 65.88 

๓.๑.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูง 
กว่าระดับประเทศทุกรายวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 



 
 

 
 

๓.๑.๕ การจัดการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้ 
ผู้ปกครองไว้วางใจที่จะส่งบุตรของตนมาเรียนและอยู่ประจำ 

๓.๑.๖ ผู้เรียนได้รับคำชมเชยจากบุคคลภายนอกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีมารยาททางสังคมท่ีดี 
    ๓.๑.๗ การจัดการเรียนการสอนเสริมพัฒนาวิชาการในวันเสาร์ และจัดส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงในวันอาทิตย์ 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
๓.๒.๑ พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๓.๒.๒ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรม การวิจัย เพื่อ 

พัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๓.๓.๑ พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการ 
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด ให้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเล็งเห็นความสำคัญในการ
นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

๓.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน 
การพัฒนานวัตกรรม การวิจัยด้าน พฤติกรรมผู้เรียน โดยการอบรม สัมมนา และอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
นำมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๓.3 พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้      
เชิงพหุปัญญา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพในอนาคต 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

  

ชื่อโรงเรียน บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย     
ที่อยู ่ 170 หมู่ 2  ตำบลอ่างหิน   อำเภอปากท่อ   จังหวัดราชบุรี 
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
โทรศัพท์    0-3271-9222   โทรสาร     0-3271-9234 
เปิดสอนระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปีที่ 1        ถึงระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 4. ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ 
พัฒนาผู้เรียน 
 เป้าหมาย ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิขาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการทำงานและดำเนิน
ชีวิต 
 อัตลักษณ์ กตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ 
 เอกลักษณ์ บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ประวัติโดยสังเขป โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจำ ประเภท 
สหศึกษา เปิดรับนักเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2536 ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทมัลติอโกร ราชบุรี 
จำกัด ให้ใช้สถานที่ของสนามกอล์ฟดรากอนฮิลล์เป็นอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารหอพัก 
 
 
 
 
 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
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1.2.1 จำนวนบุคลากร 

 

1.2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของข้าราชการ 
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1.2 ข้อมูลบุคลากร 
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 1.3.1 สถิตินักเรียน ปีการศกึษา 2562 

ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง 

ม.1 57 42 99 3 

ม.2 61 51 112 4 

ม.3 77 55 132 4 

ม.4 39 37 76 3 

ม.5 41 31 72 3 

ม.6 37 30 67 3 

รวม 312 246 558 20 

 1.3.2 สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560-2562 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
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1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่มีผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2562 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ ม.1-ม.3 

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน 99 112 132 76 72 67 558 

วิชา 
จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 41 53 82 25 34 30 47.50 
คณิตศาสตร์ 53 36 43 30 26 37 40.32 
วิทยาศาสตร์ 42 107 68 33 27 34 55.73 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 75 85 98 58 54 52 75.63 
สุขศึกษาและพลศึกษา 95 112 132 72 72 66 98.39 
ศิลปะ 64 111 118 69 69 60 87.99 
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 55 80 95 48 64 58 71.68 
ภาษาต่างประเทศ 62 47 61 49 35 24 49.82 
หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก (พ้ืนฐาน) 

 

 

ภาษาไทย
47.50

คณิตศาสตร์
40.32%

วิทยาศาสตร์
55.73%

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

75.63%

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

98.39%

ศิลปะ
87.99%

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
71.68%

ภาษาต่างประเทศ
49.82%

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษา 
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 1.4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
2562 

 
 1.4.3 ผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 
2562 

 

 

99
112

132

76 72 67

99
112

132

76 72 67

0

20

40

60

80

100

120

140

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี 1-6 ปีการศึกษา 2562
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ในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี 1-6 ปีการศึกษา 2562
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1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤ

ษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 42.95 27.84 29.05 35.15 28.03 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.49 27.84 29.49 36.66 29.56 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

หมายเหตุ   คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ย   
              ระดับประเทศ  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 63.21 31.63 32.23 35.65 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.24 27.44 30.16 33.11 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 

 

 

 

 

 

 

63.21

31.63 32.23 35.65

56.24

27.44 30.16 33.11

55.91

26.98
30.22 32.98

55.14

26.73
30.07 33.25

0

10

20

30

40

50

60

70
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และสูงกว่า 
               คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560-2562 

    ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลต่าง 
2560-
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่าง 
2561-
2562 

ภาษาไทย 50.55 52.21 1.66 42.95 -9.26 

สังคมศึกษา 35.77 36.16 0.39 35.15 -1.01 

ภาษาอังกฤษ 26.99 34.78 7.79 28.03 -6.75 

คณิตศาสตร ์ 23.91 40.13 16.22 27.84 -12.29 

วิทยาศาสตร์ 28.33 30.80 2.47 29.05 -1.75 

รวมเฉลี่ย 33.11 38.82 5.71 32.60 -6.22 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560-2562 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา

2561 

ผลต่าง 
2560-
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ผลต่าง 
2561-
2562 

ภาษาไทย 53.32 61.36 8.04 63.21 1.85 

ภาษาอังกฤษ 32.59 29.50 -3.09 35.65 6.15 

คณิตศาสตร ์ 35.62 38.51 2.89 31.63 -6.88 

วิทยาศาสตร์ 36.37 39.12 2.75 32.23 -6.89 

รวมเฉลี่ย 39.48 42.12 2.64 40.68 -1.44 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 
ปีการศึกษา 2560-2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
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จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องสมุด 99 112 132 76 72 67 

ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา 99 112 132 76 72 67 

ห้องคอมพิวเตอร์ 99 112 132 76 72 67 

ห้องพระพุทธศาสนา 99 112 132 76 72 67 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา 99 112 132 76 72 67 

 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

บึงฉวาก 99 - 132 - - - 

สามชุก ตลาดร้อยปี 99 - 132 - - - 

Dreamworld - 112 - - - - 

อุ ท ย า น พ ระบ รม ร า ช า นุ ส รณ์  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 

- - - 76 72 67 

ค่ายลูกเสือวัดเขานกกระจิบ 99 112 132 - - - 
 

 

 

 
 

1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีกระบวนการการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ตรง

ตามศักยภาพและความต้องการด้านทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพของนักเรียน เพ่ือพัฒนา มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย มีโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเสริมสร้างทักษะการอ่าน
และเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ ง 8 กลุ่มสาระ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นอกจากโครงการต่าง ๆ แล้ว ยังมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบให้นักเรียนมีส่วนร่วม     
ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมมือกันเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ Problem-based learning การจัดการเรียน
การสอนแบบ Inductive การสอนโดยใช้เกมและสื่อต่าง ๆ เป็นต้น โดยเน้นทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และการปฏิบัติจริง โดยเน้นการใช้สถานการณ์จำลอง และการถามตอบเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน   
โดยมีกระบวนการวัดและประเมินผลที่ หลากหลาย เช่น  แบบฝึกหัด แบบสั งเกต แบบทดสอบ                
Peer-Assessment Self-Assessment และ Portfolio เป็นต้น 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรง
ตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการสนับสนุนให้ครู
ทุกคนได้เข้ารับการอบรมตามที่ตนสนใจและเกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเป็นวิทยากร
อบรมความรู้ และติวนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ  

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร และ
เหมาะสมกับช่วงชั้น เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ และพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนประจำ เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกัน ดูแลตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีระบบการแนะแนว
และการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ใน
โลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ภายในจังหวัด
ราชบุรี นอกจากนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  

 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ ประเมินโครงการ / กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน 

กำหนดเกณฑ์การประเมิน / ระดับคุณภาพ และตั้งค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

กำหนดแนวทาง / วิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

ดำเนินโครงการ / กิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นำผลการประเมินไปพัฒนา 

รายงานผลการพัฒนา 

P 

D 

C 

A 
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2. ผลการดำเนินงาน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ ในการ
อ่าน เขียน สื่อสาร 
และคิดคำนวณ (ม.1 - 
ม.6)  (ระดับยอด
เยี่ยม) 
 
 
 

 
 

  จากแผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 สามารถสรุปได้ว่า นักเรียน
ทั้งหมด 558 คน มีนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป จำนวน 558 คิดเป็นร้อยละ 100 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้คือร้อยละ 85 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินการอ่าน เขียน 
คิดวิเคราะห์

ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1-6 ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 1/2562 ปีการศึกษา 2/2562
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
(ระดับดี) 
 

 
     เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีการกำหนดเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในประเด็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ไว้ที่ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนทั้งหมด และจากแผนภูมิ พบว่า  

- ด้านความสามารถในกาคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกำหนด  

- ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 46.88  
- ด้านอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร้อยละ 64.06   
- ด้านการแก้ปัญหา ร้อยละ 46.88  
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ความสามารถในการแก้ปัญหา
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
(ระดับดีเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     จากแผนภูมิ พบว่ามีครูที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสื่อ นวัตกรรม จำนวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.06  
 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีสื่อโปรเจคเตอร์และ 
smart TV เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน และมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จำนวน 3 ห้อง เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงาน 
และสืบค้นข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด และมีการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า เช่น วิชาการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมตาราง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิชา  IS วิชาการ
สืบเสาะหาความรู้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมที่หลากหลาย 
photoshop illustration canvas และโปรแกรมพ้ืนฐานเช่น Microsoft word, 
Microsoft power point, Microsoft excel ซึ่ งผู้ เรียนสามารถนำความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.06
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แผนภูมิแสดงร้อยละของครูที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสื่อ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทเรียนและความสนใจด้วยตนเอง 

มาก ปานกลาง น้อย



~ 16 ~ 
 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร  
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 

 
     จากแผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
65.88 และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

ความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ (ระดับดีเลิศ) 

     ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่ออาชีพ การทำงาน และพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นด้านอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้เรียน 

การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด  
(ระดับยอดเยี่ยม) 

 
     จากแผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 พบว่า
นักเรียนจำนวน 558 คน ได้รับผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายคือร้อยละ 95 ที่โรงเรียนกำหนดไว้ 

 

 

 

ภาษาไทย
47.50 คณิตศาสตร์
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แผนภูมิแสดงจ านวนนกัเรียนทีไ่ดผ้ลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์
ในระดับดขีึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศกึษาป ี1-6 ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 1/2562 ปีการศึกษา 2/2562



~ 17 ~ 
 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำ และได้จัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีไทยให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมทำบุญตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ วันเกิดโรงเรียน กิจกรรมบรรพชาสามเณร 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมปลูก
ป่า กิจกรรมแห่เทียน ณ วัดในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน โดยนักเรียนจำนวน 558 
คน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 ที่โรงเรียนกำหนดไว้ 

การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างท่ีหลากหลาย 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา 
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีนักเรียนจากหลากหลายจังหวัด 
หลากหลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน จัดแยกเป็นหอพักนักเรียนหญิง 4 หอ และหอพัก
นักเรียนชาย 4 หอ และแต่ละหอมีนักเรียนหลากหลายระดับชั้นอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้
นักเรียนได้ทำความรู้จัก อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จำนวน 558 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ที่โรงเรียนกำหนดไว้  

สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
(ระดับดีเลิศ) 

     โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
และมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการแนะแนวในการวัดระดับ EQ และประเมิน 
SDQ ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น พบว่านักเรียนร้อยละ 90 มีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 ที่โรงเรียนกำหนดไว้ 

3. จุดเด่น 
  เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำประเภทสหศึกษา มีนักเรียนจาก
หลากหลายจังหวัดมาอยู่และเรียนร่วมกัน ทำให้โรงเรียนมีจุดเด่นด้านการอยู่ร่วมกัน โดยผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน และมีการเรียนปฏิบัติงาน การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ photoshop illustration canvas และโปรแกรมพ้ืนฐานเช่น Microsoft word, Microsoft 
power point, Microsoft excel ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ตนเองได้ทำให้นักเรียนสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
บทเรียนและความสนใจของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 65.06 และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
100 ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในด้านที่ตนสนใจ ส่งผลให้จำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 
ขึ้นไปมีค่าร้อยละ 65.88 และจำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีค่าร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
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4. จุดควรพัฒนา 
พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาความรู้

ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงให้มากยิ่งขึ้น สร้างชิ้นงานโดย
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังต้องสร้างเจตคติท่ีดี ความรู้และทักษะขั้น
พ้ืนฐานต่อการทำงานและอาชีพ โดยให้ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วม และพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคมควบคู่ไป 
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ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็น และใช้เทคนิคการประชุมหลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือ     
วางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ        
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และ
ความต้องการพัฒนา พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้ รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนงานที่ วางไว้  เพ่ื อให้บรรลุ เป้ าหมายที่ กำหนด                    
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม โดยให้ครูผู้ สอนสอนตามรายวิชาที่ตนเองมีความสามารถ                
มีการบริหารจัดการเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยให้กระทบเวลาเรียนของนักเรียนให้น้อย
ที่สุด นอกจากนี้มีการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งใน
แต่ละกระบวนการจะมีการเรียกประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง และบันทึกการประชุม เพ่ือพิจารณาดำเนินงานต่อไป 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ติดตาม ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม 

วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและนโยบายขององค์กร / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ / แผนปฏิบัติ
การ 

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

สรุป/นำผลการประเมินไป
พัฒนา 

รายงานผลการพัฒนา 

P 

D 

C 

A 
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2. ผลการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มี เป้ าหมาย วิสั ยทัศน์  และ    
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับ     
สภาพ ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา บริบทของผู้เรียนแสะสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของ
ท้องถิ่นนักเรียน และผู้ปกครอง โดยการร่วมมือกันของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ และบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียน และติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำผลการประเมินไปพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานครั้งต่อไป  
     และมีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาด้านอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม 
เช่น การบริหารอัตรากำลัง โดยให้ครูผู้สอนสอนตรงตามรายวิชาที่ตนเองมี
ความเชี่ ยวชาญ  และมอบหมายงาน พิ เศษ อ่ืน  ๆ ได้ เหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากร การบริหารจัดการเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยให้กระทบกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
น้อยที่สุด เพ่ือประโยชน์แก่นักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายที่
โรงเรียนวางไว้ 

ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     1. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
     2. ผู้เรียนร้อยละ 65.88 มีผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ
ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป และ  
     3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความประพฤติโดยรวมตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
     4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมความรู้  
ความสามารถของนักเรียน และฝึก พัฒนาความประพฤติตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
     5. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
      6. โรงเรียนและงานแนะแนวสนับสนุนความรู้ด้านการศึกษาต่อ และ
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ทั้งการแนะแนวด้วยครู เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย และอาชีพต่าง ๆ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     1. ผู้บริหารได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร ส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย 
     2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การอบรม ศึกษาต่อ และมอบความรู้แก่นักเรียนต่างโรงเรียน และนำเสนอ
ผลของการอบรม หรือการศึกษาต่อมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
     3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
กายภาพและสังคมที่ เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน และบริเวณหอ
นอนอย่างเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ เอ้ือต่อการอยู่อาศัย และมีความ
ปลอดภัย  

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อสนั บ สนุ น การบริห าร
จัดการและจัดการเรียนรู้ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
     มีการจัดระบบการจัดหา พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน และการทำงานของครูและ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 

3. จุดเด่น 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและจัดการอย่างเป็นระบบ  
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร และครูมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน                  
มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพจากการร่วมมือกันพัฒนา นิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การดำเนินงานอ่ืน ๆ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 

4. จุดควรพัฒนา 

- 
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ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยให้ดำเนินการตามโครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุนด้านกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนา
ตนเองด้วยการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาความรู้ที่ตรงกับความต้องการ
ของครู ทำให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ทุกสัปดาห์ และดำเนินงานกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สั ดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยให้
เหมาะสมกับหลักสูตร ตัวชี้วัด และความต้องการของผู้เรียน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ     
กลางภาคและปลายภาคโดยให้ครูทุกคนประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
(ประเมินค่า IOC) และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหน่วยการเรียนรู้    
อีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 2 เรื่อง และได้รับการตรวจให้คำ      
แนะนำโดยคณะกรรมการวิจัยของสถานศึกษา 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และแบบที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม สถานการณ์จำลอง การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยครูผู้สอนใช้สื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  

ครูและนักเรียนร่วมกันจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยจัดป้ายนิเทศ และ
ป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ภายนอกห้องเรียน รวมไปถึงหอพักและ
บริเวณโดยรอบ  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบงานตามโครงสร้างบริหารงาน  

สำรวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

จัดทำโครงการ / กิจกรรมพัฒนา 

ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

พัฒนา / สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สรุป / รายงานผลการ
พัฒนา 

P 

D 

C 

A 

ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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2. ผลการดำเนินงาน 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
(ระดับดีเลิศ) 
 
 
 

     1. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
     2. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้จริง 
     3. ผู้เรียนมีทักษะการแสดงออก โดยสามารถนำเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน นำเสนอผลงานเมื่อมีงาน / กิจกรรมต่าง ๆ  และสามารถแสดงความ
คิดเห็น สรุปความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้ 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     1. ครูร้อยละ 100 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
     2 . มีการปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขระบบเครือข่ายเทคโนโลยี  
นอกจากนี้ยังทำระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้ง Smart TV และ
ระบบเสียง รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตทั้งแบบสายและไร้สาย เพ่ือให้ผู้เรียน
และผู้สอนสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทุกห้องเรียน 

มีการบริหารจัดการเรียนชั้น
เรียนเชิงบวก 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

     ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมและบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครู และนักเรียนในเชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
(ระดับดีเลิศ) 

     1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มีการหาค่า IOC ของ
ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคในทุกรายวิชา 
     2. ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 2 เรื่อง 
เพ่ือนำมาพัฒนาผู้เรียน 
     3. ครูผู้สอนบางส่วนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือนำไปใช้
พัฒนาต่อไป 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 

     ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนความรวม และ
ประสบการณ์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการ
นิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศการสอนโดยฝ่ายบริหาร 
รวมถึงการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในกลุ่มสาระและฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทำให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ และแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงหอพักและบริเวณ
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โดยรอบหอพัก และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจาก
คณะกรรมการวิจัยของสถานศึกษา รวมไปถึงกระบวนการนิเทศการสอน และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. จุดควรพัฒนา 
ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรม การวิจัยด้านพฤติกรรม

ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตร โดยการ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการด้านอาชีพของ
นักเรียนให้มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกัน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

3.1 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  ดีเลิศ 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ ตั้ งเป้ าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า                 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีผลการประเมินภายใน ระดับดี เลิศ ทั้ งนี้ เพราะมาตรฐานที่  1               
ผลการพั ฒ นาผู้ เรี ยน อยู่ ใน ระดั บ ดี เลิ ศ  ม าตรฐาน ที่  2  กระบ วนการบ ริห ารและการจั ดก าร                       
อยู่ ในระดับยอดเยี่ ยม มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียน เป็นสำคัญ                  
อยู่ในระดับดีเลิศ 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียน ได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธ์สถานศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์
ของสถานศึกษา โดยนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครู 
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด 
 
3.2 จุดเด่น 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำประเภทสหศึกษา มีนักเรียนจากหลากหลาย
จังหวัดมาอยู่และเรียนร่วมกัน ทำให้โรงเรียนมีจุดเด่นด้านการอยู่ร่วมกัน โดยผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน และมีการเรียนปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
photoshop illustration canvas และโปรแกรมพ้ืนฐานเช่น Microsoft word, Microsoft power point, 
Microsoft excel ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้ ทำให้
นักเรียนสามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทเรียนและความ
สนใจของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 65.06 และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียนได้
พัฒนาศักยภาพในด้านที่ตนสนใจ ส่งผลให้จำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไปมีค่าร้อย
ละ 65.88 และจำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าร้อยละ 
100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและจัดการอย่างเป็นระบบ    
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร และครูมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน            
มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพจากการร่วมมือกันพัฒนา นิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การดำเนินงานอ่ืน ๆ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ และแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงหอพักและบริเวณ
โดยรอบหอพัก และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจาก
คณะกรรมการวิจัยของสถานศึกษา รวมไปถึงกระบวนการนิเทศการสอน และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
     พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาความรู้
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร พัฒนาความสามารถ
ในการคิ ด วิ เค ราะห์  คิ ดอย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงให้มาก
ยิ่งขึ้น สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังต้อง
สร้างเจตคติที่ดี ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานต่อการ
ทำงานและอาชีพ โดยให้ครู และผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม และพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ควบคู่ไป 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
     สร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนเกิดความมุ่ งมั่นใน
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยให้ครู
และผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
     ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพ่ือ
นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม โดย
จัดกิจกรรม โครงการ จัดการเรียนการสอน และ
สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ให้มากยิ่งข้ึน 
      

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     กระตุ้ น และส่ งเสริม ให้ บุ คลากรทุ กคน ใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ เกิดผลการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
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จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนานวัตกรรม การวิจัยด้านพฤติกรรม
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตร 
โดยการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการต่าง ๆ 
ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ด้านอาชีพของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหา
ความรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน และ
ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญร่วมกัน 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่ เกี่ยว
ข้อหาความรู้ อบรม พัฒนาตนเองด้านการพัฒนา
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     สร้างแรงจูงใจให้ครูผู้สอนศึกษาและพัฒนาการ
วิจัยด้านพฤติกรรมของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาด้านพฤติกรรมควบคู่กับการพัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     ส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน 
     ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ
การอบรม พัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ และเหมาะสมกับ
โรงเรียน นักเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

3.3 ความต้องการและการช่วยเหลือ 
        1. การพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมที่พัฒนาและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       2. การพัฒนาครูด้านหลักสูตรบูรณาการ 
  3. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET  
 
3.4 พัฒนาการความต่อเนื่องของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ปีการศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2560 ดีเยี่ยม 
ปีการศึกษา 2561 ดีเลิศ 
ปีการศึกษา 2562 ดีเลิศ 

 
  เนื่องจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 ของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยคงอยู่ในระดับดีเลิศ เนื่องจากไม่มีการพัฒนาจนสามารถเป็นแบบอย่างใน
ด้านต่าง ๆ ได้ แต่สามารถดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีเลิศ โดยมีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ อยู่ ในระดับที่น่าพอใจ นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถสื่อสาร คิดคำนวณ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี
และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน แต่ยังต้องพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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และแก้ปัญหา และสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์กางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น  
  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมี
การวางแผนการดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
   ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเลิศ โดยมีการวิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน แต่ควรพัฒนาด้านการ
พัฒนานวัตกรรม และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 30 ~ 
 

 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

สถานศึกษานำเสนอหลักฐานข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่แนบในเล่ม  เช่น 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2561  
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

4. ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

5. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 

6. คำรับรองเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)  
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

7. QR code เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คำสั่งโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
ที่  311 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

……………………..……………………………….. 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก 
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ 
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน 
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 6 การประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาที่กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายสุรินทร์ สำลี   ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 

  1.2 ดร.ชวน ภารังกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.3 นายโกศล จตุรพิธพร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
  1.4 นางสาวกุลสิริณัฐ์ วงศ์สุขจิตร   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  1.5 นายจักรพรรดิ สวัสดี   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
  1.6 นายวัลลภ พิมพา   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 1.7 นายกำพล วิลยาลัย   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 1.8 นางสาวรภัสศา เฮงชัยโย  คร ู    กรรมการ 
 1.9 นางสาวมนัญชยา พัฒนประดิษฐ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการ
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการการดำเนินงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
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2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  2.1 นายสุรินทร์ สำลี   ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสาวกุลสิริณัฐ์ วงศ์สุขจิตร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.3 นายจักรพรรดิ สวัสดี   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
  2.4 นายวัลลภ พิมพา   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 2.5 นายกำพล วิลยาลัย   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 2.6 นางสาวรภัสศา เฮงชัยโย  คร ู    กรรมการ 
 2.7 นางสาวภัทรพร พิมพ์ใหญ่  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 2.8 นายวิทวัส คำสุข   คร ู    กรรมการ 
 2.9 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  คร ู    กรรมการ 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
   1. วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
   2. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  
   3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในโรงเรียน และทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา  

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ การ
บริหารการศึกษาท่ี   

ประกอบด้วย 8 ประการคือ  
1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน  
การศึกษาของสถานศึกษา  
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

5. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา 
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3. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๒ 
ประกอบด้วย 
  3.1 นางสาวมนัญชยา พัฒนประดิษฐ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสาวยุวลักษณ์ รัตนิล   คร ู   กรรมการ 
  3.3 นายเอกภัทร ฤกษ์ศิลป์วิทยา   คร ู   กรรมการ 
 3.4 นางสาววรรษพร กรีอัมพร   คร ู   กรรมการ 
 3.5 นายวิทวัส คำสุข    คร ู   กรรมการ 
  3.6 นางสาวสมัชญ์ เอี่ยมสมัย   คร ู   กรรมการ 
  3.7 นายชลิต สมศรี    คร ู   กรรมการ 
 3.8 นางสาววรรณพร โพธิ์ขาว   คร ู   กรรมการ 
 3.9 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   คร ู   กรรมการ 
   3.10 นางสาวพฤกษาชล โพธิสาร   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๒ มีหน้าที่ 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 เพ่ือ
นำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมินให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน
การศึกษาต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่  18 กันยายน  พ.ศ. 2562  
  
  

 
 
(นายสุรินทร์ สำลี)                                                                 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 
(3) ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย 
มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในองสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2560 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
       ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
 
             
                (นายสุรินทร์ สำลี) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 
 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.25 61 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2.) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3.) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4.) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6.) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2.) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4.) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมาย กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
               ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
               จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
                ได ้
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการเรียนชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
               เรียนรู้ 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การใช้มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ครั้งที่  
18/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้พิจารณาการใช้มาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562 มีมติ
เห็นชอบและรับรองการใช้มาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562 ให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
    
        
             (นายกุศล จตุรพิธพร) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนบรมราชนิีนาถราชวิทยาลัย 
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ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพในยุคศตวรรษที่ 2 หรือยุคประเทศไทย 4.0 และรองรับการประกันคุณภาพภาย ใน
สถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดย สมศ. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 
18/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มึคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
        ลงชื่อ 
           (นายสุรินทร์ สำลี) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ภาพความสำเร็จ/เป้าประสงค์ 
(Image of success/Objectives) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
2562 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิด
คำนวณ 

ร้อยละของนักเรียนที่ อ่ านออก 
เขียนได ้

85 

   2) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 85 

   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละของการสร้างนวัตกรรม 80 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

ร้อยละของความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

100 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ร้อยละของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

95 

   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละของการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

95 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

ร้อยละของการมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีต่อสถานศึกษา 

95 

   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละของการมีความภูมิ ใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

85 

   3) การยอมรับที่ จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่
หลากหลาย 

ร้อยละของการยอมรับที่ จะอยู่
ร่ ว ม กั น บ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า งที่
หลากหลาย 

80 

   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละของสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

90 

 
 



~ 40 ~ 
 

 

ภาพความสำเร็จ/เป้าประสงค์ 
(Image of success/Objectives) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
2562 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
   2.1 มี เป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนด 

ร้อยละของการมีเป้าหมายแบบวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา 

95 

   2 .2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ร้อยละของการมี ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

90 

   2.3 ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละของการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 90 

   2 .4  พั ฒ นาครู และบุ คล ากรให้ มี ค วาม
เชี่ยวชาญทางอาชีพ 

ร้อยละของการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 

90 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละของการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

95 

   2 .6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 

ร้ อ ยล ะข อ งก ารจั ด ระบ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู้ 

90 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
   3.1 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 90 

   3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละของการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

90 

   3.3 มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก ร้อยละของการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก 95 
   3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละของการตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

95 

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 95 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน แต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 

หรือเป็นร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คำรับรองเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
 
 

 คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาและประเมินเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจำปีของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อย
แล้ว 

1. ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้คำและการใช้ภาษา 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเล่มเอกสารรายงาน 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตลอดจนความ

สอดคล้องของเนื้อหา จุดเด่น จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาของ
สถานศึกษาในอนาคต 

 
 
 
       ลงชื่อ 
             (นายกุศล จตุรพิธพร) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนบรมราชนิีนาถราชวิทยาลัย 
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