
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
อ าเภอเมือง    จังหวัดราชบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓                   
โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดท ารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ๔) เผยแพร่ผลการติดตามและผลการปฏิบัติงานท่ีดีของสถานศึกษาต่อ
สาธารณชน  ๕) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดท้ังเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุกปี
การศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง      
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเขตพื้นท่ีน าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในโดยเขตพื้นท่ี และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

 
                                 (นายสมศักดิ์  ฉันทานุรักษ์) 
                                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามี       
การจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา      
และคณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา  
 การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
                         (นายไพโรจน์  หนุนภักดี) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                          โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

                                                       วัน ............ เดือน ................. พ.ศ. ................ 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
ส่วนท่ี            หน้า 
  ค าน า           
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  สารบัญ 

๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา       ๑ 
              ข้อมูลท่ัวไป        ๑ 

 ข้อมูลครูและบุคลากร       ๑ 
 ข้อมูลนักเรียน        ๓ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓ 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      ๔ 
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   ๕ 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     ๗ 
   มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๗ 
   มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๑๙ 
   มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๗ 
   ผลการประเมินภาพรวม       ๓๕ 
                สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๓๖ 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
     ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ  ๓๘ 
   จุดเด่น         ๓๔ 
   จุดท่ีควรพัฒนา        ๓๙ 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต      ๓๙ 
   ความต้องการการช่วยเหลือ                ๓๙ 
      ๔  ภาคผนวก 
  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 

    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์       ๔๑  
  ตารางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๔๔ 
  ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน                   ๔๘            

ของสถานศึกษาและการจัดท า  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
        

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑ 
 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน...โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี....ท่ีอยู่....๙๖ ถ. มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี..... 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๓๗๓๐๒ โทรสาร ๐๓๒-๓๓๗๓๗๒ 
เปิดสอนระดับช้ัน..............มัธยมศึกษาปีท่ี ๑...............ถึงระดับช้ัน.................มธัยมศึกษาปีท่ี ๖........................ 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูจ้างเหมาชั่วคราว/
ลูกจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้าง
ประจ า 

บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๕ ๑๖๔ ๓ ๑๒ ๖ 1 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๒ 
 

 ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๒๖ ๑๗ 

๒. หลักสูตรและการสอน ๕ ๑๓ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๑๒ ๑๔ 

๔. ปฐพีศาสตร์ ๑ ๑๘ 

๕. การประถมศึกษา ๑ - 
๖. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๘ ๑๓ 

๗. คณิตศาสตร์ ๒๑ ๑๗ 

๘. การจัดการท่ัวไป ๑ ๗ 

๙. คหกรรมศาสตร์ ๒ ๑๔ 

๑๐. การบัญชี ๑ - 
๑๑. อุตสาหกรรมศิลป์ ๔ ๑๖ 

๑๒. วิจัย ๑ ๑๖ 

๑๓. สถิติการศึกษา ๑ ๑๔ 

๑๔. เกษตรศาสตร์/เกษตรกรรม ๒ ๑๖ 

๑๕. วัดผล ประเมินผลทางการศึกษา ๔ ๑๘ 

๑๖. ศิลปศึกษา/ศิลปหัตถกรรม ๒ ๒๐ 
๑๗. จิตวิทยาและการแนะแนว ๔ ๑๘ 
๑๘. การศึกษาปฐมวัย ๑ ๑๘ 
๑๙. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ๑ ๑๘ 
๒๐. ภาษาอังกฤษ ๑๗ ๑๙ 
๒๑. ภาษาฝรั่งเศส ๒ ๒๐ 
๒๒. ภาษาจีน ๕ ๑๘ 
๒๓. ภาษาไทย ๑๒ ๑๗ 
๒๔. ภาษาศาสตร์ ๑ ๑๖ 
๒๕. เคมี ๓ ๑๖ 
๒๖. ชีววิทยา ๑ ๑๘ 
๒๗. ฟิสิกส์ ๕ ๑๒ 
๒๘. หลักสูตรและการนิเทศ ๒ ๑๔ 
๒๙. สังคมศึกษา ๑๒ ๑๗ 
๓๐. พลศึกษา ๕ ๒๐ 
๓๐. อื่นๆ ๑๙ ๙ 

รวม ๑๙๑ ๑๖ 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๓ 
 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวม  ๓,๔๗๓  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ 
 

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

เพศ 
ชาย ๒๕๒ ๓๐๗ ๓๐๖ ๑๙๐ ๑๙๓ ๒๐๓ ๑,๔๕๑ 
หญิง ๓๐๘ ๓๓๕ ๓๓๒ ๒๘๐ ๓๑๒ ๓๑๔ ๑,๘๘๑ 

รวม  ๕๖๐ ๖๔๒ ๖๓๘ ๔๗๐ ๕๐๕ ๕๑๗ ๓,๓๓๒ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๘ ๔๒ ๔๓ ๔๐ ๔๒ ๔๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๔ 
 

๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน 
   
 ๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๕ 
 

๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๗ 
 

ส่วนท่ี  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพฒันา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็น   
ไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัด         
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบ การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง    
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และพัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้  และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ห้องวิทยบริการ        
และห้องสมุดของแต่ละกลุ่มสาระ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม       
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่าย
คุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน        ตาม
หลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอ่อนและส่งเสริมเด็กเก่ง เพื่อเป็นการ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระ และจัดติวนักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ เพื่อเตรียมพร้อม        ใน
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีระบบ       
การแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิตให้กับนักเรียน เป็นต้น 
๒. ผลการด าเนินการ 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน           
การส่ือสารและการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๙.๖๔ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร และการ
ท างาน รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง 
รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทัน ส่ือและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
และการท างาน หรืองานอาชีพ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร  อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการท่ีสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกท่ีดี   เป็นไปตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รู้วิธีการป้องกันตนเองจาก
สถานการณ์ต่างๆ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จาก
การประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑) มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ (ม.๑ – ม.๖) 
( ร้อยละ ๙๙.๙๔   
ระดับยอดเย่ียม ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  

ระดับ ๓ ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 
 
 
 

- สรุปโครงการสอนเสริม
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ  

- สรุปผลโครงการ
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ 

- สรุปค่ายสอนเสริมเพิ่ม
ความรู้ห้องเรียนพิเศษ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ 

- สรุปค่ายสอนเสริม
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน
ต่ ากว่าเกณฑ์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

- โครงงานส่ิงประดิษฐ์/
ทดลองของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

- โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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  - กิจกรรมการน าเสนอ

ผลงาน IS 

- ปพ.๕ ต.- ป. 

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

- ผลการเรียนระดับผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายท่ี
โรงเรียนก าหนดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ 
กลุ่มสาระ 

- ผลการประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

- ผลงานทางวิชาการ
นักเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระ 

       ๒) มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์     
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหา  
(ร้อยละ ๙๙.๙๔     
ระดับยอดเย่ียม ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการ             
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
และแก้ปัญหา ระดับ ๓ ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- โครงการ /งานกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ 

- ผลงานทางวิชาการ
นักเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระ 

- ส่ือการเรียนการสอน 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๐ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - การจัดการเรียนการ

สอนแบบSTEM 

- สรุปการอบรมทักษะ
เชิงปฏิบัติการเคมี 
(จุฬาลงกรณ์) 

- สรุปการอบรมทักษะ
เชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ 

- แบบบันทึกคะแนน
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ 
กลุ่มสาระ 

- บันทึกการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 

 -แบบสรุปการ
ประเมินผลและการจัด
โครงการส่งเสริม
ความสามารถของกลุ่ม
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 

( ระดับดีเลิศ ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๓.๕๗ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม สามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ใน
รูปแบบของโครงการ โครงงาน ช้ินงาน และผลผลิตต่างๆท่ี
เกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศวิทย์พิเศษ 
ม.ปลาย 

- โครงงาน/ผลงาน
นักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรมกิจกรรมการ
เรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ 
กลุ่มสาระ 

- โครงงานส่ิงประดิษฐ์
ระดับช้ัน ม.ต้นของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และการงานอาชีพ 

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

- การจัดนิทรรศการ
น าเสนอวิชา IS 

       ๔) ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ระดับดีเลิศ  ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๑๕ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองท้ังในด้านการเรียนและ
ในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ท่ี
เกี่ยวกับการเรียน และสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการ
ติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน และสืบค้นข้อมูลทางด้านการ
เรียน 

 
 
 

 

- โครงการเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 

- โครงงาน/ผลงาน
นักเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๒ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - รายงานการค้นคว้า

ความรู้ ข้อมูลจากเว็ป
ไซต์ของนักเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ 
กลุ่มสาระ 

- รายงานการค้นคว้า
ความรู้ ข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ  
โทรศัพท์ มือถือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ 
กลุ่มสาระ 

- น าเสนองานโดย 
Power Point ท่ีสืบค้น
จากอินเตอร์เน็ตของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 
๘ กลุ่มสาระ 

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

- การสังเกตการณ์
ท างานของผู้เรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
และการงานอาชีพ 

- มีการเข้ากลุ่ม Line 
เพื่อเป็นส่ือกลางในการ
ติดต่อประสานงานของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครู- แผนการจัดการ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๓ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  เรียนรู้กิจกรรมการเรียน

การสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระ 

        ๕) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

( ระดับดีเลิศ ) 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๙.๖๔  สูงกว่า เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด   
และสูงกว่าเป้าหมายท่ีกลุ่มสาระก าหนด โดยปรากฏผลดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ร้อยละ  ๘๖.๗๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         ร้อยละ  ๗๑.๒๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ร้อยละ  ๙๒.๔๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        ร้อยละ  ๙๒.๒๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ           ร้อยละ  ๙๖.๐๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                ร้อยละ  ๙๑.๔๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       ร้อยละ  ๙๑.๘๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ  ๙๑.๖๑ 
IS                                             ร้อยละ  ๙๖.๐๒ 
รวมเฉลี่ยร้อยละ      ๘๙.๖๔ 

- เอกสารประกอบผล
การเรียน ปพ.๕ 

- แบบสรุปการ
ประเมินผลการเรียน
(Eva) 

- SAR ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 

- แบบรายงานผลการ
เรียน 

 

       ๖) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

( ระดับดีเลิศ ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๙.๕๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ี
ดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับข้ันท่ีสูงขึ้น และการท างาน
หรืองานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการทัศนศึกษา
งาน มหกรรม
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

- โครงงาน/ผลงานทาง
วิชาการของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เช่น ปพ.๕ 

- ข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาต่อในระดับใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไป เช่น 
แนะแนว 

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



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๔ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - วารสารโรงเรียน 

- ผลงานของนักเรียน
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

- เอกสารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- ตัวอย่างผลงานการ
ท างานกลุ่มของนักเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       ๑) มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๙๔ คุณลักษณะและพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตส านึกท่ีดี สูงกว่าท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยท่ีไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสารประกอบผล
การเรียน ปพ.๕ 

 

       ๒) มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย ( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- กิจกรรมหอบรักไปห่ม
ป่า(วิทย์ม.ต้น)ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

- ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์
ธรรมชาติ (วิทย์ม.ปลาย) 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๕ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

- โครงการเพาะพนัธ์
ปัญญาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- ผลงาน/กิจกรรมต่าง ๆ 
ของนักเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

- การไปทัศนศึกษาของ
นักเรียน 

- เกียรติบัตร/รางวัลของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 
๘ กลุ่มสาระ 

- แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาอาหารไทย  ช่าง
ขนมไทย การงานอาชีพ
พื้นฐาน 

- โครงการส่งเสริม
ความสามารถของ
นักเรียนด้านดนตรี-
นาฏศิลป์ กิจกรรมทัศนะ
นาฏดนตรี 

       ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๘๘ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี  
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการค่ายสาน
สัมพันธ์น้องพี่แบบอย่าง
วิถีคุณธรรมของนักเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

- ปัจฉิมนิเทศนักเรียน   
ม.๓ , ม.๖    

-ปฐมนิเทศสานสายใย
น้องพี่อย่างวิถีคุณธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๖ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- ห้องเรียนสีขาวกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- การร่วมกิจกรรมชุมนุม
ต่างๆ 

- สมุดจิตอาสา 

- แฟ้มเยี่ยมบ้าน 

- สังเกตพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันในช้ันเรียน 

- แบบคัดกรองผู้เรียน
เป็นรายบุคคล (SDQ) 

- ภาพกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆท่ีสถานศึกษาและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆจัดขึ้น 

- ผลงานจากการท างาน
กลุ่มการท างานเป็นทีม
ของนักเรียนท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

-  บั น ทึ ก ห ลั ง ก า ร จั ด
กิจกรรม 

- การเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

       ๔) มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 
( ระดับยอดเยี่ยม ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๕๒ มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 

- จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๗ 
 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - กิจกรรมชุมนุม 

- รายงานผลสุขภาวะ
ทาง ร่ า ง กาย  และ จิต
สังคมจากงานพยาบาล
โรงเรียนและ SDQ ของ
แต่ละห้องเรียน  

- ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ของกลุ่มสาระและ
โรงเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

การเลือกซื้ออาหารใน
ชีวิตประจ าวัน 

- แผนการสอนเรื่อง
สารเจือปนในอาหาร 

- แบบสรุปรายงานผล
กิจกรรม/โครงการ ของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ไอซีที 

- ผลงานนักเรียน    

- แฟ้มเยี่ยมบ้าน 

- ภาพการท ากิจกรรม
กลุ่ม 

- สมุดโฮมรูม 

- แบบสรุปรายงานผล
กิจกรรมของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   

- ผลงานนักเรียน    



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๘ 
 

นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในด้านวิชาการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ   
ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชา โดยมีท้ังกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาเด็กนักเรียนกลุ่มอ่อน-ปานกลาง และส่งเสริมเด็กนักเรียนกลุ่มเก่ง ส่งผลให้นักเรียน    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันท้ังในระดับประเทศและนาชาติ และยังมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณนักเรียน
ดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีใจรักท่ีจะร่วม
ท ากิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียน อีกท้ังยังมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภายใต้กิจกรรม เสริมทัพลับปัญญา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียน      
มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี         
อย่างต่อเนื่อง  
 
๓. จุดเด่น 

นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ไ ด้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
ของนักเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด
นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนมาโดยตลอด 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดี ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ 
จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทยและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
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มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 

๑.วิธีด าเนินการพัฒนา 

สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT Analysis) ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า
โรงเรียนประสบความส าเร็จได้ด้วยการได้รับความร่วมมือจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง(Stake Holders) ทุกภาคส่วน
เป็นอย่างดี ผลการประเมินภายในและภายนอกของปีท่ีผ่านมา พบว่าปัจจัยภายในมีความเข้มแข็งด้านต่างๆ
และปัจจัยภายนอกเอื้อให้กับโรงเรียนท าให้โรงเรียนอยู่ในจุดท่ีส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น ผลจากการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา นโยบายของรัฐบาลและจากการ
ประชุมระดมความคิดของบุคลกรในสถานศึกษา ในการวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข           
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสภาพแวดล้อม ความต้องการท่ีจะพัฒนาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี มอบหมายงานให้สอดคล้องกับความถนัด
ของบุคลากร และด าเนินงานตามหลัก PDCA เพื่อพัฒนาตามแผนงานท่ีวางไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
 

๒. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีการก าหนดเป้าหมาย วิ สัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ    
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

โรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษา          
ท่ีเพียงพอ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง มีระบบการนิเทศภายในเพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา 
ตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

โรงเรียนได้บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการจัดระบบการจัดหา การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๒๐ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน ( ยอดเยี่ยม ) 

สถานศึกษามกีารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการท่ีจะพัฒนาโรงเรียน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
                            

- แผนพัฒนา
สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
- แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
- มีแผนปฏิบัติการ/
โครงการท่ีชัดเจน 
- จัดท าโครงการตาม
แผนท่ีเขียนไว้ 
- มีการสรุป
โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผน 

๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา (ยอดเยี่ยม) 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน โดยใช้
การบริหารงานด้วยรูปแบบ BENJAMA Model ผ่านกระบวน 
การ PDCA ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการท างานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงสร้างองค์กร
กลุ่มบริหารงานท้ัง ๔ 
ฝ่าย 
- แฟ้มอัตราก าลัง 
- ผังการบริหารงาน
ด้วยรูปแบบ 
BENJAMA Model 
- เกียรติบัตรและ
ผลงานรางวัลต่างๆท่ี
โรงเรียนได้รับ เช่น 
รางวัลโรงเรียน
พระราชทานในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ , รางวัล
รองชนะเลิศเหรียญ
ทอง สถานศึกษายอด
เย่ียมประเภท
มัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ ด้านวิชาการ 
รางวัลระดับชาติ
รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC  



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๒๑ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  AWARDS) ประจ าปี 

๒๕๖๐ ฯลฯ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

( ระดับดีเลิศ ) 

สถานศึกษาได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการติว o-net 
,Gat Pat 

- โครงการค่าย
วิชาการต่าง ๆ 

- โครงการน าเสนอ
ผลงาน IS 

- กิจกรรมเปิดโลก 
มหาวิทยาลัยสัญจร 

- ส่งเสริมและน า
นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- หลักสูตรแกนกลาง
ฯ ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) 

- หลักสูตรตาม
แนวทางสสวท.และ
สอวน.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์
หลักสูตร 
- โครงการสอน 
- แผนจัดการเรียนรู้ 
- หลักสูตรของกลุ่ม
สาระฯ 
- ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
- แฟ้มผลงาน
นักเรียน 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๒๒ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - โครงการแข่งขัน

ทักษะงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม
วิชาการ 
- โครงการศึกษาดู
งานและทัศนศึกษา 
- โครงการส่งเสริม
ทักษะนักเรียนด้าน
การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ าหน่าย ณ 
วิทยาลัยเทคนิค 
ราชบุรี อ.เมือง จ.
ราชบุรี 
- โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 

- ผลการประเมินการ
สอนของครู 

- วิจัยในช้ันเรียน 
๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

( ระดับยอดเยี่ยม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษาโดยมีท้ังการอบรมระยะส้ัน และระยะยาว และการ
ไปศึกษาดูงานของแต่ละกลุ่มสาระเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับโรงเรียนต่างๆ ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน ตลอดจนจัดให้ 
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  

- รายงานการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง ID 
PLAN 
- หนังสืออนญุาตให้
ครูศึกษาต่อ 
- เอกสารรายงานการ
จัดท า PLC 
- เอกสารประเมินครู
ผู้ช่วย 
- รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจครู 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๒๓ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  ศึกษาดูงานกลุ่ม

สาระ/โรงเรียน 
- เอกสารสรุปการ
เล่ือนวิทยฐานะของ
ครู 
- เกียรติบัตรการ
อบรม/หนังสือขอ
อนุญาตไปราชการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
( ระดับดีเลิศ ) 
 
 
 

 

สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย สภาพ
ภายนอกของโรงเรียนมีความสะอาด มีอาคารเรียนและห้องน้ า
ท่ีเพียงพอ ห้องเรียนมีความพร้อมมีการติดต้ังส่ือและอุปกรณ์ท่ี
เอื้ออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมี
เครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน  

- ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- งานอาคารสถานท่ี 

- ห้องเรียนสีเขียว 

- ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาฟิสิกส์,เคมี 

- ห้องเรียนคุณภาพ 

- สถิติการใช้ห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- โปรเจคเตอร์ 

- เครื่องขยายภาพทึบ
แสง 

- ห้องเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 

- ห้องโรงประลอง
ต้นแบบทาง
วิศวกรรม
(Fabrication Lab) 

- บอร์ดให้ความรู้ 

- มุมหนังสือกลุ่ม
สาระ 
- ห้องปฏิบัติการ
ศิลปะ 
- ห้องปฏิบัติการ
ดนตรี 
- ห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป ์ 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๒๔ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - รางวัลท่ีได้รับ 

- ห้องเรียนอัจฉริยะ 

- สวนหย่อมภายใน
โรงเรียน 
- ป้ายนิเทศต่าง ๆ 
(โรงเรียนปลอดขยะ 
/ การแปรรูปมันม่วง 
/ สบู่สมุนไพรจาก
ดอกบัวหลวง) 
- ห้องพิพิธภัณฑ์ 
- ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระต่าง 
ๆ 

- ภาพป้ายนิเทศใน
ช้ันเรียน 

- ภาพนักเรียน
แข่งขัน/เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

- แบบรายงานสรุป
การด าเนินงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
( ระดับดีเลิศ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

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

- ห้องวิทยบริการ 

- ห้องเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช 

- ห้องเรียนคุณภาพ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติ

การ 

- ห้องเรียน
อัจฉริยภาพ 

- ห้องโรงประลอง
ต้นแบบทาง
วิศวกรรม 
(Fabrication Lab) 

- ระบบเทคโนโลยีใน
โรงเรียนและ
ห้องเรียน 
-จัดให้ห้องเรียนมี
เครื่องฉายภาพนิ่ง  
คอมพิวเตอร์  
โปรเจคเตอร์ ทุก
ห้องเรียน 
-มีการจัดท า
แบบทดสอบออนไลน์
ก่อนและหลังเรียน
โดยใช้ระบบ Kahoot 

-มีห้องวิทยบริการ  
-ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ห้องสมุด  
-มีการเดินระบบ
อินเตอร์เน็ตบริการ
อย่างท่ัวถึง 

-การใช้กูลเกิลแอพ
เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
-การใช้ส่ือออนไลน์ 

-ภาพการใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

-ส่ือ Power  Point
ประกอบการเรียนรู ้
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นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ    

ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย คือ มีโครงการพัฒนาหลักสูตร  
ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อให้สนองต่อความต้องการของนักเรียน มีโครงการ           
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ัง ๘       
กลุ่มสาระ ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และได้น ามาปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผล   
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและครบทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
๓. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมระดมสมอง ประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจนมีการปรับแผนการปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาท่ีท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ ไ ด้อย่างมี คุณภาพ มีกิจกรรม PLC (Professional Leaning Community) อย่างต่อเนื่องมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการ
จัดการศึกษา 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. กระตุ้นให้ชุมชน ผู้ปกครอง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา     
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

๓. สร้างความต่อเนื่อง ในการนิเทศการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก  
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนครูมีการแลกเปล่ียนความรู้              และ
ประสบการณ์ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะด้านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน         
อย่างมีความสุข 
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต (ระดับดีเลิศ) 
 

 

ครูมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน          
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มีการออกแบบโครงการสอนและจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการปรับ
รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการออกแบบกิจกรรม
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก กล้าแสดงความ 

- จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง
ท้ังนอกและใน
ห้องเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
 คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
- โครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลองและ
ส่ิงประดิษฐ์ 

- การน าเสนอ IS 

- น านักเรียนไป
แข่งขันทั้งภายในและ
นอกประเทศ 

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

- โครงการค่ายศิลปะ 
Art Work Shop  
ครั้งท่ี ๑ 
- การวิเคราะห์
หลักสูตรโครงการ
สอน  
- ใบงานและส่ือ
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้  
- ภาพกิจกรรมท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนได้คิด 
วิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็น  
 

- ช้ินงานต่าง ๆ ของ
นักเรียนท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้( ระดับดีเลิศ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครูได้น าเอาเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สมาร์ท
โฟน ฯลฯ มาใช้ช่วยในการสืบค้นข้อมูลและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยีเป็น
ส่วนใหญ่ และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู ้

- น านักเรียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน  เช่น  
อพวช.   

ในสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 

- จัดท าส่ือการเรียน
การสอนโดยใช้ 
โปรแกรมน าเสนอ  

- Power Point 

- เวปไซต์ต่างๆจาก
อินเตอร์เน็ต 

- Google form 

- E-mail 

- โทรศัพท์มือถือ 

- คอมพิวเตอร์ 

-ระบบเทคโนโลยีใน
โรงเรียนและ
ห้องเรียน 
-ช้ินงาน ผลงานของ
นักเรียนท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระ 
-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-โครงการน าผู้เรียน
ไปศึกษาดูงาน 

-ผลการประเมินส่ือ
ของนักเรียน 

-ภาพการใช้ส่ือการ
สอนในห้องเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 

( ระดับดีเลิศ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข โดยมีการจัดบรรยากาศใน     
ช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่น มีป้ายนิเทศให้
ความรู้ การจัดมุมความรู้ การตกแต่งห้องเรียนตามความชอบ 
ความสนใจของนักเรียนในเชิงสร้างสรรค์ มีการใช้วิธีการสอนท่ี
หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน มีการจัดการเรียน
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถตามความถนัดของตนเอง ตลอดจนมีการ
เสริมแรงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  

- จัดบอร์ดความรู้
ตามมุมห้อง 

- จัดเวรท าความ
สะอาดห้องเรียน 

- บริหารจัดการช้ัน
เรียนโดยแบ่งหน้าท่ี
ให้นักเรียนในช้ัน
เรียนท า 

- โครงการโรงเรียนสี
ขาว โดยแบ่งหน้าท่ี 4 
ฝ่าย ฝ่ายการงาน  
ฝ่ายการเรียน  ฝ่าย
สารวัตรนักเรียนและ
ฝ่ายกิจกรรม 

- เลือกตั้งหัวหน้า
ห้องเรียน   

- ศึกษาดูงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

- คัดเลือกโครงงาน
ดีเด่นเพื่อส่งประกวด
ในและนอกประเทศ 

- การแข่งขันฟิสิกส์
สัปปะยุทธ์ระดับภาค 

- การน าเสนอ IS  

- การน าเสนอช้ินงาน
ของผู้เรียน 

- ทัศนศึกษา 

- ค่ายกิจกรรมต่างๆ
ของวิทยาศาสตร์ 

-ภาพบรรยากาศใน
ช้ันเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - แบบสรุป

ประเมินผลการ
เรียนรู ้
- ป้ายนิเทศ 

- ภาพกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ของ
โรงเรียน  
- การเข้าร่วม Line 
กลุ่มของห้องเรียนท้ัง
ของนักเรียนกับครู
และของผู้ปกครอง
และครู 
- การจัดท าเอกสาร
ประจ าห้อง 
- การใช้แอพพลิเคช่ัน
ในการก าหนด
ต าแหน่งท่ีต้ังบ้าน
นักเรียนเพื่อสะดวก
ในการเยี่ยมบ้าน 
และแจ้งข่าวสารแก่
ผู้ปกครองและ
นักเรียน 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผล       
มาพัฒนาผู้เรียน 

(ระดับดีเลิศ ) 
 

 

มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย และ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน น าผลการเรียน
มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิธีการสอนท่ี
เหมาะสมกับนักเรียน มีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผล
การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

- การวิเคราะห์
ข้อสอบ 

- การจัดท าคลัง
ข้อสอบ 

- การจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียน 

- บันทึกแผนการสอน 

- การวัดผลและ
ประเมินผลก่อนและ
หลังเรียน 

- Assignment  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
  - แบบบันทึกการเก็บ

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

การตอบค าถาม เป็น
ต้น 

- มีการสอนซ่อมเสริม 

- วิจัยในช้ันเรียน 
- เกณฑ์การให้
คะแนน 

- แบบทดสอบต่าง ๆ 
- ช้ินงานนักเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 
- แบบบันทึกการ
ท างานกลุ่ม 
 -แผนการจัดการ
เรียนรู ้

- ผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อปรับปรุง 

 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูในกลุ่มสาระเดียวกันและ
ต่างกลุ่มสาระ เพื่อร่วมกันคิดและหาวิธีการอย่างหลากหลายมา
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึน้ มีชุมชน 

- ครูทุกคนจัด
กิจกรรม PLC อย่าง 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน 
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้(ระดับดีเลิศ ) 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพฒันาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

น้อยสัปดาห์ละ 1 
ช่ัวโมง 

- จัดท า  PLC  
ร่วมกันระหว่างครู
ต่างสาขาวิชา 

- แบบนิเทศภายใน 

- PLC 

- การประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

- ประชุมกลุ่ม
เครือข่ายเพื่อน ามา
ขยายผล เช่น มหิดล
วิทยานุสรณ์,สอวน. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 -แฟ้มสะสมผลงาน
ของครู 

- แบบประเมินผล
การเรียนรู้รายบุคคล 
(ทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์) 

- แบบบันทึกการ
นิเทศการสอน 
- สารสนเทศของครู 

- เอกสารการพัฒนา
ตนในMy office ของ
โรงเรียน 

- เอกสารสรุปงาน
แข่งขันทักษะวิชาการ 

-เกียรติบัตร  โล่
รางวัล 
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๓. จุดเด่น 

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีความพร้อมในเรื่องของส่ือและเทคโนโลยี ท่ีง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง        
ของผู้เรียน โดยจัดให้ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูลอย่างครบครัน และอยู่ในสภาพ      
ท่ีพร้อมใช้งาน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ผ่านโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามบริบทและจุดเน้นของแต่ละกลุ่มสาระ 
๔. จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม  (มาตรฐานที่ ๑,๒,๓) 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ 
ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ  
จัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
อยู่ในระดับดีเลิศ   

ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหา      และ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของขุมซนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานท่ี ๑  

กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ โดยโรงเรียน       
มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการท่ีจะ
พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทาง     
การปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคม สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษาท่ี
เพียงพอ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง มีระบบการนิเทศภายในเพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา 
ตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะด้านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
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เรียน โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน     
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้         
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๙๙.๙๔                  

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๙๙.๙๔ 
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๓.๕๗                 
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ร้อยละ ๘๗.๑๕                 
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ร้อยละ ๗๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ร้อยละ ๖๐ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ร้อยละ ๘๐ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      ร้อยละ ๘๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ         ร้อยละ ๙๐ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               ร้อยละ ๘๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      ร้อยละ ๘๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๘๐ 
          - IS                                            ร้อยละ ๘๕ 

ร้อยละ ๘๙.๖๔                     
ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๙.๕๖                  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๙.๙๔                 

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๑๐๐                 

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๓๗ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
      ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๕.๘๘                  

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

      ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๙๘.๕๒                  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ดีเลิศ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ 
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ส่วนท่ี ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 
 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อม
ท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน 
 
จุดเด่น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณได้ในระดับดีเลิศ สามารถคิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในรูปของการท าโครงงาน และยังสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนระดับประเทศทุกกลุ่มรายวิชาท่ีทดสอบอย่างต่อเนื่อง  
4) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกท่ีดีเป็นไปตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย    
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รู้วิธีการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ต่างๆ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิ สัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท                
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย       
ของรัฐบาลและต้นสังกัด และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
2) สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีการบริหาร
อัตราก าลัง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีระบบการนิเทศภายใน 
3) สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา         
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5) สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม        
ทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
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ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
1) มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2) จัดให้มีส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้  
3) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ       
และวิธีการวัดท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
5) ครูมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 
จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
1) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้ับนักเรียน 
2) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า       

วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตาม 

ผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของขุมซน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๔  ภาคผนวก 
 

 - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 - ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการจัดท า  
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๔๑ 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๖๑ 
เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี แล้ว 
 ๑. เห็นชอบให้ใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เห็นชอบให้ใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องได้ 
 
 
         (นายไพโรจน์  หนุนภักดี) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๔๒ 
 

ค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๘๐                  

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐                  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐                  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ร้อยละ ๘๐                  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ร้อยละ ๗๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ร้อยละ ๖๐ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ร้อยละ ๘๐ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      ร้อยละ ๘๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ         ร้อยละ ๙๐ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               ร้อยละ ๘๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      ร้อยละ ๘๕ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๘๐ 
          - IS                                            ร้อยละ ๘๕ 

ร้อยละ ๘๐                     
ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐                  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐                  

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐                  

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐                  

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๘๐                  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๔๓ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

การให้ระดับคุณภาพมี ๕ ระดับ ดังนี้ 

๑. ก ำลังพัฒนำ 

๒. ปำนกลำง 

๓. ดี 

๔. ดีเลิศ 

๕. ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๔๔ 
 

ตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
สาย A 

 
กลุ่มสาระ/งาน เวลา สถานที่ ผู้ประเมิน 

ภาษาไทย 
 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ห้อง ๙๓๒ ๑. ครูเบญจรัตน์  ศิริยิ่ง 

๒. ครูพรสวรรค์  เพียรดวงศรี 

๓. ครูบังอร       สิงโตทอง 

๔. ครูพัชรีพร     พร้อมศักดิ์โสภณ 

๕. ครูกัลยา       ภูทัตโต 

คณิตศาสตร์ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ห้อง ๖๒๑ ๑. ครูเบญจรัตน์  ศิริยิ่ง 

๒. ครูพรสวรรค์  เพียรดวงศรี 

๓. ครูบังอร       สิงโตทอง 

๔. ครูพัชรีพร     พร้อมศักดิ์โสภณ 

๕. ครูกัลยา       ภูทัตโต 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องพักคร ู ๑. ครูเบญจรัตน์  ศิริยิ่ง 

๒. ครูพรสวรรค์  เพียรดวงศรี 

๓. ครูบังอร       สิงโตทอง 

๔. ครูพัชรีพร     พร้อมศักดิ์โสภณ 

๕. ครูกัลยา       ภูทัตโต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๔๕ 
 

ตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
สาย B 
 

กลุ่มสาระ/งาน เวลา สถานที่ ผู้ประเมิน 
ศิลปะ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ห้องพักครู

ศิลปะ  
๕๗๑ 

๑. ครูนิตยา        ล้ิมต้ิว 

๒. ครูสมควร       แผนคู้ 

๓. ครูเมตตา        เริ่มภักตร์ 

๔. ครูพิทยาภรณ์   สิรวณิชย์ 

๕. ครูสิรีนาท       บุญคล้าย 
ภาษาต่างประเทศ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ห้อง ๕๕๑ ๑. ครูนิตยา        ล้ิมต้ิว 

๒. ครูสมควร       แผนคู้ 

๓. ครูเมตตา        เริ่มภักตร์ 

๔. ครูพิทยาภรณ์   สิรวณิชย์ 

๕. ครูสิรีนาท       บุญคล้าย 

การงานอาชีพฯ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องพักคร ู
การงานอาชีพ

ฯ 

๑. ครูนิตยา        ล้ิมต้ิว 

๒. ครูสมควร       แผนคู้ 

๓. ครูเมตตา        เริ่มภักตร์ 

๔. ครูพิทยาภรณ์   สิรวณิชย์ 

๕. ครูสิรีนาท       บุญคล้าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๔๖ 
 

ตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
สาย C 
 

กลุ่มสาระ/งาน เวลา สถานที่ ผู้ประเมิน 
วิทยาศาสตร์ 

 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ห้องเรียนสีเขียว ๑. ครูณัฐพร       พรหมโม 

๒. ครูดวงพร       สาลีติด 

๓. ครูปาณิศา      กันสา 

๔. ครูอมรรัตน์     สีสายชล 

๕. ครูน้ าฝน        แก้วโม่ง 

คอมพิวเตอร์ 
 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ห้อง ๒๑๖ ๑. ครูณัฐพร       พรหมโม 

๒. ครูดวงพร       สาลีติด 

๓. ครูปาณิศา      กันสา 

๔. ครูอมรรัตน์     สีสายชล 

๕. ครูน้ าฝน        แก้วโม่ง 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง ๒๓๕ ๑. ครูณัฐพร       พรหมโม 

๒. ครูดวงพร       สาลีติด 

๓. ครูปาณิศา      กันสา 

๔. ครูอมรรัตน์     สีสายชล 

๕. ครูน้ าฝน        แก้วโม่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๔๗ 
 

ตารางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
สาย D 
 

กลุ่มสาระ/งาน เวลา สถานที่ ผู้ประเมิน 
กลุ่มบริหาร

วิชาการ 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องเบญจรัช ๑.รองผู้อ านวยการกัลยารัตน์  สาตรจีนพงษ์ 

๒.ครูสมหมาย            หงษ์เทียบ 
๓.ครูบังเอิญ               อินทรักษ ์
๔.ครูอภิรดี                 วงษ์ทรัพย ์

กลุ่มบริหารท่ัวไป ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องบริหาร
ท่ัวไป 

๑.รองผู้อ านวยการสาโรจน์  แก้วกอง 
๒.ครูกริชชัย               เพียรดวงศรี 
๓.ครูเอื้อมเดือน           พวงมาลัย 
๔.ครูอัญชลี                หมอแพทย์ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องบริหารงาน
บุคคล 

๑.รองผู้อ านวยการสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ 
๒.ครูพัชรี                   เปล่งผิว 
๓.ครูศิริลักษณ์           หนองเส 
๔.ครูวิมลรัตน์              กองแดง 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องบริหาร
งบประมาณ 

๑.รองผู้อ านวยการธนกฤต  พรามน์นก 
๒.ครูสวรินทร์          เลิศวัฒนเรืองชัย 
๓.ครูวรรณี                 อินทร์รจนา 
๔.ครูจารุวรรณ          วิจิตรวงศ์วาน 
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ค าส่ัง  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

ท่ี  64 / 2562 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินภำยในสถำนศึกษำและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 
 

  ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ 47 และมำตรำ 48 ก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องมีกำรประเมินภำยใน และจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปี น ำเสนอให้หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อน ำไปสู่       
กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรี จึงได้ก ำหนดให้ด ำเนินงำนประเมิน
ภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 วันท่ี 21 มีนำคม 2562 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี 
ดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
      1.1  นำยสมศักดิ์  ฉันทำนุรักษ์  ประธำนกรรมกำร 
      1.2  นำงสำวกัลยำรัตน์  สำตรจีนพงษ์  รองประธำนกรรมกำร 
      1.3  นำยสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ  กรรมกำร 
 1.4  นำยธนกฤต  พรำมน์นก  กรรมกำร 
 1.5  นำยสำโรจน์  แก้วกอง   กรรมกำร 
      1.6  นำงบังเอิญ   อินทรักษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.7  นำงอัญชลี   หมอแพทย์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมข้อมูลเอกสำร หลักฐำน  ภำยในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ  
  2. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
      
2.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   2.1  นำงพัชรี  เปล่งผิว   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 2.2  นำงสำวรัชนีกร ทิพย์สุข   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.3  นำงวรรณี  อินทร์รจนำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 2.4  นำงยุพิน  แก้วเล่ือนมำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
 2.5  นำยนิกร  ชัยสงครำม  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 2.6  นำงสำวอภิรดี วงษ์ทรัพย ์  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 2.7  นำงชูศรี  สุวรรณรัตน์  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ 
 2.8  นำงกมลภัทร ตนุเลิศ   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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 2.9  นำยประเดิม วำรีนิล   งำนโสตทัศนศึกษำ 
 2.10 นำงชนิตำ  มัจฉริยกุล  งำนห้องสมุด 
 2.11 นำงพรวรินทร ์ ส ำเริง   งำนอนำมัยโรงเรียน 
 2.12 นำงสำวศิริรัตน์ วรวณิชยำ  งำนหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 2.13 นำงสวรินทร ์ เลิศวัฒนเรืองชัย  งำนแผนงำน 
 2.14 นำงบังเอิญ อินทรักษ์  งำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
 2.15 นำยปริญญำ         กิจนิตย์ชีว์  งำนวิทยบริกำร 
 2.16 นำงสำวอภิรดี วงษ์ทรัพย ์  งำนสำรสนเทศ 
 2.17 นำงสุนันทำ พุ่มวำรี   งำนแนะแนว 
 2.18 นำงสำวกิจจชญำ วรภักด ี   งำนคอมพิวเตอร์  
 2.19 นำงสำวจงลักษณ์ จันทร์แพง  งำนประชำสัมพันธ ์
 2.20 นำยวรรณะ แก้วมณีเอี่ยม  งำนกิจกรรมพฒันำผู้เรียน 
 2.21 นำงสุวำรี  วรรณเวช  งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 2.22 นำยกริชชัย เพียรดวงศรี  งำนอำคำรและสถำนท่ี 
 2.23 นำงพัชร ี  พงศ์พิริยะสกุล  งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนภำยในกลุ่มสำระฯ  หรืองำนแยกตำมมำตรฐำน 
        
3.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
    คณะกรรมการประเมิน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานคอมพิวเตอร์  

3.1  นำงนิตยำ  ล้ิมต้ิว   หัวหน้ำ  
3.2  นำงพรสวรรค์ เพียรดวงศรี  
3.3  นำงสำวสมควร แผนคู้   
3.4  นำงเบญจรัตน์ ศิริยิ่ง     
3.5  นำงสำวดวงพร สำลีติด   
3.6  นำงบังอร  สิงห์โตทอง    
3.7  นำงณฐพร  พรหมโม  
3.8  นำงสำวปำณิศำ กันสำ 
3.9  นำงสำวเมตตำ เริ่มภักตร์ 
3.10 นำงกัลยำ  ภูทัตโต 
3.11 นำงสำวพิทยำภรณ์ สิรวณิชย์ 
3.12 นำงสำวอมรรัตน ์ สีสำยชล 
3.13 นำงสำวสิรีนำท บุญคล้ำย 
3.14 นำงพัชรีพร  พร้อมศักดิ์โสภณ 
3.15 นำงสำวน้ ำฝน แก้วโม่ง  
 

คณะกรรมการประเมิน กลุ่มบริหาร  
กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 1. นำยธนกฤต  พรำมน์นก  หัวหน้ำ 
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2. นำงสวรินทร ์  เลิศวัฒนเรืองชัย  
3. นำงวรรณี      อินทร์รจนำ  
4. นำงสำวจำรุวรรณ วิจิตรวงศ์วำน  

กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 1. นำยสำโรจน์  แก้วกอง   หัวหน้ำ 

2. นำยกริชชัย  เพียรดวงศรี  
3. นำงเอื้อมเดือน    พวงมำลัย  
4. นำงอัญชลี  หมอแพทย์  

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1. นำงสำวกัลยำรัตน์ สำตรจีนพงษ์  หัวหน้ำ 
2. นำงสมหมำย  หงษ์เทียบ  
3. นำงบังเอิญ  อินทรักษ์  
4. นำงสำวอภิรดี  วงษ์ทรัพย ์  

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1. นำยสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ  หัวหน้ำ 
2. นำงพัชร ี  เปล่งผิว   
3. นำงสำวศิริลักษณ์  หนองเส   
4. นำงวิมลรัตน์   กองแดง    
มีหน้าที่ ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำในมำตรฐำนท่ีตนเองรับผิดชอบ 

และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ  
หมำยเหตุ   กลุ่มงำนแต่ละกลุ่ม น ำเสนองำนท่ีกลุ่มบริหำรท่ีตนเองสังกัด 
 
4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารปูเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 4.1  นำงบังเอิญ  อินทรักษ์  หัวหน้ำ  
 4.2  นำงอัญชลี  หมอแพทย์  
 4.3  นำยศุภกร  ไชยยุทธ์ 
 4.4  นำงสำวสนัญญำ ยอดใบข ำ 
 4.5  นำงเจนจิรำ  เพิ่มพูนทวีชัย  
 มีหน้าที่ สรุปผล เรียบเรียงและจัดท ำรูปเล่มรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

 
5.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   5.1  นำยประเดิม วำรีนิล   หัวหน้ำ 
 5.2  นำยสมเจตน์ มีเย็น 
      5.3  นำงสำวพัชรพร เจียมฉวี   
            มีหน้าที่ บันทึกภำพกำรประเมินภำยในทุกมำตรฐำน โดยแบ่งหน้ำท่ีตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้
สำมำรถบันทึกภำพได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
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6.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

6.1  นำงชนิตำ  มัจฉริยกุล  หัวหน้ำ 
6.2  นำงพิชญำภำ งำมยิ่งยวด  
6.3  นักกำรภำรโรงและแม่บ้ำน     

 มีหน้าที่ บริกำรอำหำรว่ำง เครื่องด่ืมและอำหำรกลำงวันแก่คณะกรรมกำรท่ีมำปฏิบัติงำน 
 
7.  คณะกรรมการฝ่ายประเมนิผล 
 7.1  นำงอัญชลี  หมอแพทย์  หัวหน้ำ 
 7.2  นำยศุภกร  ไชยยุทธ์ ครู 
 มีหน้าที่  จัดท ำแบบประเมิน ด ำเนินกำรประเมินและสรุปรำยงำนผลกำรประเมินเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
 
8.  คณะกรรมการประสานงานทั่วไป 

8.1  นำงบังเอิญ  อินทรักษ์  หัวหน้ำ 
8.2  นำงสำวพรชนก เกษมสวัสด์ิ  

 มีหน้าที่ ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ด ำเนินกำรไปอย่ำงเรียบร้อย    
ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน รับกำรประเมินตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือกลุ่มงำนท่ีสังกัด          
ให้ข้อมูล ควำมคิดเห็น แก่คณะกรรมกำรประเมิน ตำมวันเวลำท่ีก ำหนด 
  

   ส่ัง   ณ   วันท่ี     1     มีนำคม   พ.ศ.   2562 
 
 
 
 
       (นายสมศักดิ์  ฉันทานุรักษ์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
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