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                                     บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี    
 

ที่                             วันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

 เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report: SAR)   
  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
 

   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประเมินผล และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้รายงานดังกล่าว
ส่งผลสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงการเผยแพร่ต่ อ
สาธารณชนต่อไป  
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self–Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

                                                                              
 (นายมงคล  ชื่นชม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
   
ความเห็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เห็นชอบ 

 

 พลโท                     
          (คณิต  แจ่มจันทรา)               

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            
                โรงเรียนราชโบรกิานุเคราะห์ 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และ
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี  

 

      
                                                 

          (นายมงคล  ชื่นชม) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า   
  
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 

 บทสรุปผู้บริหาร           ๑ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

   ข้อมูลทั่วไป          ๕ 
   ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา        ๕ 
   ข้อมูลนักเรียน          ๖ 
   ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      ๘ 

 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     ๑๒ 
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน        ๑๔ 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน        ๑๖ 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      ๑๙ 
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๒๒ 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ      
 สรุปผล           ๒๖ 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต        ๒๗ 
 ความต้องการและการช่วยเหลือ        ๒๗ 

 ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
๑. ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒. ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ 
    สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๓. ค าสั่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

          ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔. ค าสั่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายตาม 
    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ 
    ภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง                   หน้า   
  

๕. ค าสั่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
    ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ด าเนินงานตามตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  
๒๕๖๑ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
    มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
    มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
๒. หลักฐานสนับสนุน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จากแบบประเมินการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาต่างประเทศที่
สองพบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ และมีความสามารถจนเป็นที่
ประจักษ์จากรางวัลที่ได้รับทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ผู้เรียนมีความสามารถการคิดค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้ก าหนด ทั้งจากการแบบประเมิน
ด้านการคิดค านวณและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) พบว่าผู้เรียนมีผลการทดสอบได้
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จ านวน ๒ คน ซึ่งมากขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลสูงกว่าที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผ่านการท า
โครงงานในรายวิชาต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด และความสามารถใน
การแก้ปัญหา จนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยมีการน าไปใช้และเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็น
แนวทางต่อยอดความคิดในการท าโครงงานคณิตศาสตร์จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ผ่านทางกิจกรรมค่ายโครงงาน
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และนักเรียนแกนน านักธุรกิจน้อยได้เผยแพร่ผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์แกนน าเครือข่ายนักธุรกิจน้อยของประเทศ ณ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี 
จังหวัดเชียงราย 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนและครูผู้สอน
ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค และอีเมล์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  และ
ผู้เรียนมีคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เนื่องจากสถิติความประพฤติผู้เรียนพบว่าไม่มีการ
โพสข้อความที่ท าให้ผู้ อ่ืนเสื่อมเสีย ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีการท าแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ วิเคราะห์
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี  
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๒ 

ต่องานอาชีพในอนาคต นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมค้นหาตัวตนที่ใช่สู่มหาวิทยาลัยที่ชอบซึ่งมีการจัด
นิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ท าให้ผู้เรียนมีเจต
คติที่ดีในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ วางแผนการเรียนและอาชีพในอนาคต ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ และกิจกรรม
เยาวชน คนคุณธรรม ผู้น าราชโบริกาฯ กิจกรรมประกาศเกียรติคุณผู้ท าความดีด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
การเสียสละอุทิศตน และผู้ที่มีความดี ด้านรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ จ านวน ๕๕๔ คน ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาไทยโดยเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร
ประจ าสัปดาห์ กิจกรรมสืบสานอัตลักษณ์ภาษาไทย ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในจังหวัดราชบุรี ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผ่านกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด และบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมรักษาดินแดน กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ อัตราการเข้ารับบริการห้องพยาบาลที่ต่ า ผู้เรียนมี
จิตสังคมที่ดี มีสถิติการหักคะแนนความประพฤติที่ต่ า มีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอผ่าน
กิจกรรมชมรม To Be Number One ที่ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นระดับประเทศ ด้านการป้องกันยาเสพติด  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาที่

ได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(OBECQA) นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล และแผนการศึกษา
แห่งชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้ มีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี จากการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของโรงเรียนทุกคนรับทราบถือปฏิบัติ โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ทุกปีการศึกษา  น าข้อมูลผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่
ก าหนด พร้อมรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารสถานศึกษา
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และวงจรคุณภาพ PDCA ที่มีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
ผู้แทนครู และฝ่ายบริหารของโรงเรียน มีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากับมหาวิทยาลัย  
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างสม่ าเสมอ 
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๓ 

โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ท าให้โรงเรียนเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงาน
สถานศึกษาภายนอก โดยด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นอย่างรอบด้านตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จัดรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน และส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ
การด ารงชีวิต โดยด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก และการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้บริหาร เพ่ือเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง มีการพัฒนาครูผู้สอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาโดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และการพัฒนาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะโดยพัฒนางาน พัฒนา
ตนเอง สร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง รวมถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยบุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ในรูปแบบการฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการพัฒนาโดยการนิเทศ สอดรับกับ
ระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน มีชั่วโมงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีแผน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ท าให้ห้องเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม ฯลฯ ทุกแห่งมีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่ มรื่น 
ภายในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่ม
สาระฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน มีผู้รับผิดชอบจัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้งาน 
บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังไปใช้
เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางานได้ ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น Active Learning, PBL, เน้นกระบวนการคิด, เน้นการแก้ปัญหา เป็นต้น มี
การตรวจสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหาร ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกิจกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และเผยแพร่ในการประชุมกลุ่มย่อย โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่รองรับการใช้งาน
ของครูและบุคลากรอย่างครบถ้วน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนได้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนมีการตรวจสอบและ
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๔ 

ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับของผู้เรียนในการวัด
และประเมินผล มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนผ่านรูปแบบและช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้
น าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาตน เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดสอนซ่อมเสริมของผู้สอน และน าไปสู่การวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการร่วมกันสร้างข้อตกลงในการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างนักเรียนและครู เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข ครูเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการสอน 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกิจกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ครูแล้วน ามาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อในอนาคต มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยเพ่ือนครู หัวหน้ากลุ่มสาระ 
และผู้บริหาร ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จึงท าให้ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ มีการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้ผู้สอนน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

แผนปฏิบัติงานที่ 1  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 2  ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรม, Best Practice มากยิ่งขึ้น   
แผนปฏิบัติงานที่ 3  พัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ 

    น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
แผนปฏิบัติงานที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

   ลงชื่อ        
 (นายมงคล  ชื่นชม) 

                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๕ 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ที่อยู่เลขท่ี ๔๒๑ ถนนยุติธรรม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๓๙ 
โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๗๒๓๙ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

๑) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๓ ๑๖๗ ๓ ๘ ๔๔ ๔๘ 

 
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 
 
 
 

๑๓.๕๕% 

๕๖.๐๔% 

๒๙.๓๐% 

๑.๑๐% 

อ่ืนๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๖ 

๓) ภาระงานสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน  
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  ๑  คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑.  คณิตศาสตร ์ ๒๔ ๑๖ 
๒.  วิทยาศาสตร์ ๒๕ ๑๔ 
๓.  ภาษาไทย ๑๗ 21 
๔.  ภาษาต่างประเทศ ๓๕ ๑๙ 
๕.  สังคมศึกษา ๒๑ ๑๖ 
๖.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๒ ๑๔ 
๗.  ศิลปะ ๑๑ ๑๒ 
๘.  สุขศึกษาและพลศึกษา ๙ ๒๔ 
๙.  สนับสนุนการสอน ๔ ๒๔ 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวม  ๓,๔๘๐  คน 
 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม รวมทั้งหมด 
จ านวนห้อง ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๔๘ ๑๖ ๑๔ ๑๔ ๔๔ ๙๒ 

เพศ 
หญิง ๓๖๘ ๓๗๗ ๓๙๔ ๑๑๓๙ ๔๔๕ ๓๘๔ ๓๖๐ ๑๑๘๙ ๒๓๒๘ 
ชาย ๒๕๗ ๒๐๒ ๒๑๖ ๖๗๕ ๑๘๕ ๑๖๗ ๑๒๕ ๔๗๗ ๑๑๕๒ 

รวม ๖๒๕ ๕๗๙ ๖๑๐ ๑๘๑๔ ๖๓๐ ๕๕๑ ๔๘๕ ๑๖๖๖ ๓๔๘๐ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๙.๐๖ ๓๖.๑๙ ๓๘.๑๓ ๓๗.๗๙ ๓๙.๓๘ ๓๙.๓๖ ๓๔.๖๔ ๓๗.๘๖ ๓๗.๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๔ ๑๔ 

๓๖๘ ๓๗๗ ๓๙๔ 

๔๔๕ 

๓๘๔ 
๓๖๐ 

๒๕๗ 

๒๐๒ ๒๑๖ 
๑๘๕ ๑๖๗ 

๑๒๕ 

๓๙.๐๖ ๓๖.๑๙ ๓๘.๑๓ ๓๙.๓๘ ๓๙.๓๖ ๓๔.๖๔ 
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

จ านวนห้อง หญิง ชาย เฉลี่ยต่อห้อง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑๘๑๔ ๑๘๐๑ 1814

จ านวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑๖๖๖ 1550 1666

๑๔๐๐ 

๑๕๐๐ 

๑๖๐๐ 

๑๗๐๐ 

๑๘๐๐ 

๑๙๐๐ 

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สถิติจ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๘ 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุม่สาระฯ ที่มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ 

            ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

 ๒ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ที่ได ้
ระดับ 

๒ ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ที่ 

เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 5840 152 293 354 539 782 1,307 1,041 1,372 5,041 86.32 

คณิตศาสตร์ 5731 257 761 680 862 785 771 610 1005 4,033 70.37 

วิทยาศาสตร์ 7033 145 489 654 839 1086 1128 876 1816 5,745 81.69 

สังคมศึกษา 30128 424 1154 1153 2467 3598 5196 4446 11690 27,397 90.94 

สุขศึกษาฯ 7863 43 102 157 309 364 718 1157 5013 7,561 96.16 

ศิลปะ 8559 152 245 229 438 705 1141 1557 4092 7,933 92.69 

การงานอาชีพฯ 2039 0 4 11 32 93 160 329 1410 2,024 99.26 

ภาษาต่างประเทศ 10658 243 833 986 1440 1673 1704 1334 2445 8,596 80.65 

รวมเฉลี่ย 87.26 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯในระดับ ๒  ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๙ 

๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุม่สาระฯ ที่มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ 
            ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๒ ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได ้
ระดับ 

๒ ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ที่ 

เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 4220 71 322 328 552 649 847 657 794 3,499 82.91 

คณิตศาสตร์ 5421 139 724 556 722 852 767 615 1046 4,002 73.82 

วิทยาศาสตร์ 7450 110 469 609 913 1175 1223 996 1955 6,262 84.05 

สังคมศึกษา 12564 53 593 507 903 1262 1890 2256 5100 11,411 90.82 

สุขศึกษาฯ 9960 58 153 121 265 328 700 1297 7038 9,628 96.67 

ศิลปะ 8883 114 279 295 440 604 985 1420 4746 8,195 92.25 

การงานอาชีพฯ 4591 12 64 42 93 182 414 704 3080 4,473 97.43 

ภาษาต่างประเทศ 11505 218 1031 1007 1566 1646 1587 1316 3134 9,249 80.39 

รวมเฉลี่ย 87.29 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯในระดับ ๒  ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๐ 

๓) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียน จ าแนกตามระดับชั้น  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมผู้เรียนที่มี 
ผลประเมิน  

ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละผู้เรียนที่มี 
ผลประเมิน  

ระดับดีขึ้นไป ไม่ผ่าน ผ่าน ระดับดี ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 622 - 3 85 534 619 99.52 

ม.2 576 - 1 87 472 559 97.05 

ม.3 605 - 2 52 564 616 101.82 

ม.4 628 - 6 140 482 622 99.04 

ม.5 554 - 5 43 506 549 99.1 

ม.6 485 - 5 138 342 480 98.97 

รวม 3470 - 22 545 2900 3445 99.28 
 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินระดบัดีขึ้นไป 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๑ 

๔) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน จ านวน นร.ที่ได้
ระดับดีขึ้นไป ไม่ผ่าน ผ่าน ระดับดี ระดับดีเยี่ยม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 622 1 0.16 2 0.32 78 12.54 541 86.98 619 99.52 

ม.2 576 1 0.17 3 0.52 115 19.97 457 79.34 572 99.31 

ม.3 605 0 0.00 1 0.17 73 12.07 531 87.77 604 99.83 

ม.4 628 2 0.32 13 2.07 104 16.56 509 81.05 613 97.61 

ม.5 554 1 0.18 8 1.44 72 13.00 473 85.38 545 98.38 

ม.6 485 0 0.00 6 1.24 127 26.19 352 72.58 479 98.76 

รวม 3470 5 0.14 33 0.95 569 16.40 2863 82.51 3432 98.90 

คะแนนที่ได้ 1.98 
 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๒ 

๑.๕  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ขีดจ ากัดล่าง 
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 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓ 

๓) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
๔) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๔ 

๑.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
จ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น (คน) 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ศูนย์  SEAR ๓๔ ๓๕ ๓๑ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๒๐๒ 
ศูนย์  Internet ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ศูนย์ภาษาจีน ๓๔ ๓๕ ๓๑ ๓๐ ๔๑ ๔๙ ๒๒๐ 
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ๓๔ ๓๕ ๓๑ ๓๔ ๔๒ ๖๕ ๒๔๑ 
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ๓๔ ๓๕ ๓๑ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๑๗๖๗ 
สระว่ายน้ า ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องเทเบิลเทนนิส ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๔๕ ๕๐ ๔๙ ๑๙๔๗ 
ห้องเทควันโด ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๔๕ ๕๐ ๔๙ ๑๙๔๗ 
ศูนย์ Resource Center ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
เรือนประชาสัมพันธ์ ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องโสตทัศนศึกษา ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องสมุดคณิตศาสตร์ ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องสมุดภาษาไทย ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องหมอภาษา ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๑๙๐๕ 
ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมฯ ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๓๔ ๓๕ ๓๑ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๑๗๖๗ 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๓๔ ๓๕ ๓๑ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๑๗๖๗ 
ห้องปฏิบัติการเคมี ๓๔ ๓๕ ๓๑ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๑๗๖๗ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องเรียนสีเขียว ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ศูนย์ E-Learning ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องพยาบาล ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๓๔ ๓๕ ๓๑ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๑๗๖๗ 
ห้องดนตรีไทย ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 
ห้องนาฏศิลป์ ๖๒๒ ๕๗๖ ๖๐๕ ๖๒๘ ๕๕๔ ๔๘๕ ๓๔๗๐ 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๕ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) 
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ๓๔๗๐ 
ส านักงานสาธารณสุข จ.เพชรบุรี ๑๕๐ 
มณฑลทหารบกท่ี ๑๖ ๒๕๔ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ราชบุรี ๔๐ 
กาชาดจังหวัดราชบุรี ๔๕ 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ๑๒๕ 
โรงเรียนบ้านคาวิทยา ๕๐ 
วัดวาปีสุทธาวาส (ตลอดอมยิ้ม) ๕๕๔ 
ศูนย์การค้าเซนทรัล เวสเกต ๑๒๐ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ๔๘๕ 
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ ๖๒๘ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ๘๐ 
สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ ๖๐๕ 
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ๕๕๔ 
อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ๖๒๘ 
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ รพ.ราชบุรี ๑๐๐ 
วัดมหาธาตุวรวิหาร ๑๕๐ 
หอศิลป์พุทธะทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๔๐ 
สนามฝึกจารุมณี จ.ราชบุรี ๒๕๔ 
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๑๕๐ 
โครงการเขาชะงุ้ม ๑๒๐ 
ค่ายธนาสัมฤทธิ์ จ.ราชบุรี ๖๒๒ 
ค่ายปิยมงคล ๕๗๖ 
ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐๕ 
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 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๖ 

ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยก าหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพ่ือใช้ในการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์
ระดับคุณภาพที่ก าหนดไว้  ส่ วนความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่ อสารภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศที่สอง และการค านวณจะมีการประเมินโดยใช้แบบประเมินโดยครูผู้สอนประจ าวิชา ตาม
เนื้อหาวิชาของแต่ละระดับชั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยมีการน าไปใช้และ
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นแนวทางต่อยอดความคิดในการท าโครงงานคณิตศาสตร์จากรุ่นพ่ีสู่
รุ่นน้อง ผ่านทางกิจกรรมค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และนักเรียน
แกนน านักธุรกิจน้อยได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์แกนน าเครือข่ายนักธุรกิจน้อยของ
ประเทศ ณ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี จังหวัดเชียงราย โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีที่พร้อมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสาร การท า 
งาน การศึกษาเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ สามารถสอบเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมติว O-NET โดยวิทยากรภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) อยู่ในอันดับที่ ๒ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  การท างานหรืองานอาชีพตรงตาม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนด เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้ก าหนด
รูปแบบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จะเข้าศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพ และความสนใจ
ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก 
เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมค้นหาตัวตนที่ใช่สู่มหาวิทยาลัยที่ชอบ เพ่ือสร้างเจตคติที่
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๑๗ 

ดีในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ เพ่ือให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่ง
จะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ วางแผนการเรียนและอาชีพ พร้อมทั้งมีการท าแบบส ารวจความสนใจใน
อาชีพ วิเคราะห์บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติ  จ านวน ๔๒ รายการ รางวัลระดับเหรียญ
เงินระดับชาติ จ านวน ๑๔ รายการ และรางวัลระดับเหรียญทองแดงระดับชาติ จ านวน ๑๒ รายการ 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการสอดแทรกใน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น การสอบธรรมศึกษา กิจกรรมการเลือกตั้ง
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น การหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา กิจกรรมตักบาตร
ประจ าสัปดาห์ กิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าทุกวัน มีกิจกรรม
ประกาศเกียรติคุณผู้ท าความดีด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืนได้  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักการใช้จ่ายของตนเอง รู้จักออม โดยการฝากหรือการออมกับธนาคารโรงเรียน รู้จักช่วยเหลือสังคม 
เสียสละและปลูกฝัง สร้างจิตส านึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในโครงการหมอภาษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง กิจกรรมสืบสานอัตลักษณ์ภาษาไทย ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาไทยในจังหวัดราชบุรี การเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาดและบ าเพ็ญประโยชน์ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมชุมนุม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันได้บนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี
โดยมีสถานที่ให้ออกก าลังกาย อุปกรณ์กีฬา  มีการวัดประเมินผลสมรรถภาพทางกายในทุกระดับชั้น และการ
ประเมินผลด้านจิตใจและอารมณ์ 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
 ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ 
 ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศที่สอง  
คิดเป็นร้อยละ ๘๒ 
 ๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ 

๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็นและแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 ๖) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๙ 

๗) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
๘) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘๗ 
๙) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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๑๐) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๙ 
๑๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ ๘๙ 
๑๒) ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ ๙๘ 
๑๓) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ ๘๗   

๓. จุดเด่น 
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ

ภาษาต่างประเทศท่ีสอง อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จนได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ 
๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และมีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าคะแนนระดับประเทศทุกรายวิชา 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการท า

โครงงาน มีการเผยแพร่ความรู้และได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ 
๔) ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีตามที่สถานศึกษา โดยมี

การประกาศเกียรติคุณผู้ท าความดีด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ 
๔. จุดควรพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๙ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาที่
ได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(OBECQA) นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล และแผนการศึกษา
แห่งชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้ มีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี จากการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของโรงเรียนทุกคนรับทราบถือปฏิบัติ โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิ บัติ
การประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ทุกปีการศึกษา  น าข้อมูลผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่
ก าหนด พร้อมรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารสถานศึกษา
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และวงจรคุณภาพ PDCA ที่มีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
ผู้แทนครู และฝ่ายบริหารของโรงเรียน มีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากับมหาวิทยาลัย  
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างสม่ าเสมอ 
โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ท าให้โรงเรียนเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงาน
สถานศึกษาภายนอก โดยด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นอย่างรอบด้านตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จัดรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน และส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ
การด ารงชีวิต โดยด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก และการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้บริหาร เพ่ือเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง มีการพัฒนาครูผู้สอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาโดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และการพัฒนาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะโดยพัฒนางาน พัฒนา
ตนเอง สร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง รวมถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยบุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
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๒๐ 

หน้าที่ในรูปแบบการฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการพัฒนาโดยการนิเทศ สอดรับกับ
ระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน มีชั่วโมงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีแผน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ท าให้ห้องเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม ฯลฯ ทุกแห่งมีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น 
ภายในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่ม
สาระฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
๒. ผลการด าเนินงาน 

๑) โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจจากการร่วมวิเคราะห์สภาพบริบทของ
โรงเรียนโดยผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ โดยมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนใน
ท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒) โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ใน
กระบวนการท างาน มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานตามวงรอบที่ก าหนด มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง โดยมีผู้บริหาร 
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน
สถานศึกษาอ่ืน 

๓) โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่เป็นแบบอย่างได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น ตลอดจนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔) โรงเรียนมีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทั้งการ
พัฒนาตนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ การอบรมสัมมนาหลักสูตร
ต่าง ๆ ตามความสนใจและเนื้อหาวิชาของครูแต่ละท่าน การนิเทศติดตามการสอนของทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยเพื่อนครู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้บริหาร การมีชั่วโมงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

๕) โรงเรียนมีแผน/ โครงการ / กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ท าให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมี
ความสะอาด มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ภายในห้องเรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน 
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๒๑ 

๖) โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้
ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้งาน บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังไปใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางานได้ และมีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
๓. จุดเด่น 

๑) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจจากการร่วมวิเคราะห์สภาพบริบทของ
โรงเรียนโดยผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ โดยมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนใน
ท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒) สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ใน
กระบวนการท างาน มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานตามวงรอบที่ก าหนด มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง โดยมีผู้บริหาร 
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน
สถานศึกษาอ่ืน 

๓) สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่เป็นแบบอย่างได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น ตลอดจนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔) สถานศึกษามีโครงการ / กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ท าให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมี
ความสะอาด มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ภายในห้องเรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน จนเป็นแหล่งศึกษาดู
งานจากหน่วยงานภายนอก เช่น ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ที่ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษดีเด่น ระดับภาคกลาง ศูนย์แกนน านักธุรกิจน้อย ศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง และศูนย์ชมรม To 
Be Number One ที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ ๑๖๐ แห่ง 
๔. จุดควรพัฒนา 
 - 
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๒๒ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
วิ เคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้ วัด  เ พ่ือให้สอดคล้องกับห ลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรมาตรฐานสากล น าผลการวิเคราะห์มาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการ
ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้บริหาร และก าหนดชั่วโมงชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการน าสื่อมาประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ สื่อที่ครูจัดท า และการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ศูนย์
ศึกษาด้วยตนเอง ห้องสมุดกลุ่มสาระต่างๆ ห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
โดยมีการร่วมกันสร้างข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนระหว่างนักเรียนและครู เพ่ือให้เกิดความร่วมมือใน
การจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีกระบวนการประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริง เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การตรวจใบงาน แบบฝึกหัด ผลงานต่างๆ การทดสอบความรู้ด้วย
แบบทดสอบ มีการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีรูปแบบที่เหมาะสม
เพ่ือให้ผลการทดสอบสะท้อนความรู้ความสามารถทางด้านการคิด วิเคราะห์  และการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้
อย่างแท้จริง สะท้อนผลการทดสอบไปยังผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ เป็นตาม
มาตรฐานที่แต่ละรายวิชาก าหนด มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน หรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อาทิ  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) งานนิเทศการสอนโดยเพื่อนครู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้บริหาร เพ่ือน าผลการนิเทศมาพัฒนา 
ปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๑) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในรูปแบบต่างๆ เช่น Active 
Learning, PBL, เน้นกระบวนการคิด เป็นต้น และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯและผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 ๒) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือการประชุมระดับต่างๆ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑ 
 ๓) ครูมีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ และมอบหมายให้ผู้เรียนได้
ค้นคว้าด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๘๒ 
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๒๓ 

 ๔) ครูมีแผนการวัดผลการเรียนรู้ที่ระบุเครื่องมือและรูปแบบในการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่
สอน คิดเป็นร้อยละ ๘๙ 

๗) ครูมีสมุดบันทึกการเก็บคะแนนในรายวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
๘) ครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ 

 ๙) ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๕  
๑๐) ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

 ๑๑) ครูเข้าร่วมชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อภาคเรียน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐  
 ๑๒) ครูได้รับการนิเทศการสอนจากเพ่ือนครู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้บริหาร ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
๓. จุดเด่น 

๑) ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงในรูปแบบที่
หลากหลาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้บริหาร 

๒) ผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีแผนการวัดผลการเรียนรู้ที่ระบุ
เครื่องมือและรูปแบบในการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่สอน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในรูปแบบ
และช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 

๓) ผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างเพ่ือนครู และผู้บริหาร ผ่านกิจกรรมการนิเทศ
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ท าให้ครูเกิดการปรับปรุง และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
๔. จุดควรพัฒนา 
 - 
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๒๔ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
จากผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินโดยภาพรวมสรุปว่า
สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เนื่องจากมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผล
การประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของขุมซนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่สอง มีความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความ 
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง 
ชัดเจน  

กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยโรงเรียน 
มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการที่จะ
พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่ น
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีระบบการนิเทศ
ภายในเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน           
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อ
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๒๕ 

การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะด้านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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๒๖ 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน 
จุดเด่น 
๑. คุณภาพผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาต่างประเทศที่สอง อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จนได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ 

๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าคะแนนระดับประเทศทุกรายวิชา 

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการท า
โครงงาน มีการเผยแพร่ความรู้และได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ 

๔) ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีตามที่สถานศึกษา โดยมี
การประกาศเกียรติคุณผู้ท าความดีด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืนได้ 
๒. กระบวนการบริหารและจัดการ 

๑) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจจากการร่วมวิเคราะห์สภาพบริบทของ
โรงเรียนโดยผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ โดยมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนใน
ท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒) สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ใน
กระบวนการท างาน มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานตามวงรอบที่ก าหนด มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง โดยมีผู้บริหาร 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒๗ 

หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน
สถานศึกษาอ่ืน 

๓) สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่เป็นแบบอย่างได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น ตลอดจนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

๔) สถานศึกษามีโครงการ / กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ท าให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมี
ความสะอาด มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ภายในห้องเรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน จนเป็นแหล่งศึกษาดู
งานจากหน่วยงานภายนอก เช่น ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ที่ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษดีเด่น ระดับภาคกลาง ศูนย์แกนน านักธุรกิจน้อย ศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง และศูนย์ชมรม To 
Be Number One ที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ ๑๖๐ แห่ง 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงในรูปแบบที่
หลากหลาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้บริหาร 

๒) ผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ มีแผนการวัดผลการเรียนรู้ที่ระบุ
เครื่องมือและรูปแบบในการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่สอน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในรูปแบบ
และช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 

๓) ผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างเพ่ือนครู และผู้บริหาร ผ่านกิจกรรมการนิเทศ
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ท าให้ครูเกิดการปรับปรุง และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
จุดควรพัฒนา 

- 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

- 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 

จ านวน
นักเรียน/

ครู 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน/

ครู 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คะแนน/
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

๓๔๗๐ ๒๘๘๐ ๘๓.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๓๔๗๐ ๒๙๕๐ ๘๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๓๔๗๐ ๓๐๘๘ ๘๙.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
๓๔๗๐ ๓๑๒๓ ๙๐.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๓๔๗๐ *๓๐๑๙ ๘๗.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

๓๔๗๐ ๓๔๗๐ ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเยีย่ม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ยอดเยี่ยม 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม

สถานศึกษาก าหนด 
๓๔๗๐ ๓๔๓๕ ๙๙.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๓๔๗๐ ๓๐๘๘ ๘๙.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 
๓๔๗๐ ๓๔๐๑ ๙๘.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ 
จิตสังคม 

๓๔๗๐ ๓๐๑๙ ๘๗.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ๕ ยอดเยี่ยม 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

   ๕ ยอดเยี่ยม 

๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   ๕ ยอดเยี่ยม 

๒๘ 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒๙ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 

จ านวน
นักเรียน/

ครู 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน/

ครู 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คะแนน/
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางอาชีพ 

   ๕ ยอดเยี่ยม 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

   ๕ ยอดเยี่ยม 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

   ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการ

ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 

๒๑๖ ๑๗๙ ๘๓.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๒๑๖ ๑๗๗ ๘๒.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๒๑๖ ๑๘๘ ๘๗.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๒๑๖ ๑๘๔ ๘๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

๒๑๖ ๑๙๔ ๙๐.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 

*หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน/ครทูี่ได้ระดับ ๒ ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๘๐.๐๐ ๘๓.๐๐  

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐  

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐.๐๐ ๘๙.๐๐  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
๘๐.๐๐ ๙๐.๐๐  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐.๐๐ ๘๗.๐๐  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ๘๐.๐๐ ๙๙.๐๐  
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐.๐๐ ๘๙.๐๐  
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
๘๐.๐๐ ๙๘.๐๐  

๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๘๐.๐๐ ๘๗.๐๐  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

     

     

     

๓๐ 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที ่ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๘๐.๐๐ ๘๓.๐๐  

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐  
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐.๐๐ ๘๗.๐๐  
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า

ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐  

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ ๙๐.๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๔ 

ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๒. ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓. ค าสั่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔. ค าสั่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
    ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา    
    ๒๕๖๒ 
๕. ค าสั่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 
 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
   

ประกาศ ณ วันที่  ๗  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

พลโท        ลงชื่อ             
   (คณิต  แจ่มจันทรา)                 (นายมงคล  ชื่นชม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                           ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
        โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
          
 
         
                    
         
          
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

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

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑)   ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒)   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความเห็นและแก้ปัญหา 
๓)   ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔)   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖)   ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)   คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒)   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)   ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔)   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.   เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.   ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓.   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๔.   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 
๕.   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๖.   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
      ในการด าเนินชีวิต 
๒.   ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.   การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔.   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 
 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เรื่อง  ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
………………………………………….. 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบการศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จึงประกาศค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๗  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

พลโท        ลงชื่อ               
   (คณิต  แจ่มจันทรา)                 (นายมงคล  ชื่นชม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                           ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
        โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
เรื่อง  ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 256๒ 
1. คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 
    การคิดค านวณ 

๑.  ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับ
ชั้นในระดับดีข้ึนไป 

๒.  ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เหมาะสม
ตามระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 

๓.  ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารภาษาต่างประเทศท่ีสองได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 

๔.  ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในด้าน 
     การคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 
    มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ตามเกณฑก์ารประเมินของ
สถานศึกษา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรมตั้งแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
   การสื่อสาร 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับดี  
    (เกรด 3) ขึ้นไป ในรายวิชาการงานอาชีพและ 
    เทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การสื่อสาร ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ 
    ที่ส าคัญในการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการใช้ 
    เทคโนโลยี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนทุกระดับชั้นมีระดับผลการ 
เรียนไม่ต่ ากว่า ๒ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ เจตคติท่ีดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 256๒ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ระดับดีข้ึนไปทุกระดับชั้น 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินตาม
โครงการที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
    หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ทุกระดับชั้น ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ๑. ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียนมีน้ าหนัก และส่วนสูง  
    ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายผ่าน 
    เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือ สสส.  
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง  
๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีพฤติกรรมเหมาะสม ไม่สร้าง 
    ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
มีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2561 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3.1 
 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้บริหาร 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
และเผยแพร่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือการประชุม
ระดับต่างๆ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนมีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ และมอบหมายให้ผู้เรียนได้
ค้นคว้าด้วยตนเอง  

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนมีการจัดสภาพแวดล้อมในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนมีแผนการวัดผลการเรียนรู้ที่
ระบุเครื่องมือและรูปแบบในการวัดและประเมินผลใน
รายวิชาที่สอน  
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนมีสมุดบันทึกการเก็บคะแนนใน
รายวิชาที่สอน 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๕  

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนเข้าร่วมชั่วโมงชุมชนแห่งการ 
    เรียนรู้ (PLC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อภาคเรียน  
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สอนได้รับการนิเทศการสอนจาก 
    เพ่ือนครู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้บริหาร  
    ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
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ค าสั่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
ที ่๓๑๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------------- 

 ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา ๔๘ ก าหนดให้สถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
ความมาตราที่ ๓๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑ นายมงคล   ชื่นชม   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายชวภณ    รวมทรัพย์  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายพิษณุ   จันทร์สวาท  กรรมการ 
๑.๔ นายจีระศักดิ์  เอ่ียมอุ้ย   กรรมการ 
๑.๕ ว่าที่ ร.ต.วินิจ  สุวิชัย   กรรมการ 
๑.๖ นางสาวชุติมา   ศิลาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางณรรชกร  เอ่ียมข า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. ให้นโยบายในการด าเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๒. ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑ นายจีระศักดิ์  เอ่ียมอุ้ย   หัวหน้า 
๒.๒ นางสาวชุติมา   ศิลาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓ นางณรรชกร  เอ่ียมข า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. วางแผนการด าเนินการงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

            ๒. ก ากับ ติดตาม การจัดการตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 
๓. วางแผน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
๔. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๓. คณะกรรมการด าเนินการ ๓ มาตรฐาน 
 ๓.๑ คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. นางสาวกนกรัตน์ นาครัชตะอมร  ประธานกรรมการ 
๒. นางชวนพิศ  ค าเปรม   กรรมการ 
๓. นางฐิตินันท์    ประทุมนันท์  กรรมการ 
๔. นางวิมลรัตน ์  อ่ิมสุดส าราญ  กรรมการ 
๕. นางสาวอัจฉรา ทนนานนท์  กรรมการ   
๖. นางยุพเยาว์  จันทร์เจิม  กรรมการ 
๗. นางจารุณี  อนันตริยกุล  กรรมการ 
๘. นางเสาวนีย ์  เจริญรักษา  กรรมการ 
๙. นางวริษฐา  เอ่ียมอินทร์  กรรมการ 
๑๐. นางณิชาอร  แช่มเจริญพร  กรรมการ 
๑๑. นางฐิตินันท์  ประทุมนันท์  กรรมการ 
๑๒. นางชไมพร  สวัสดิ์รักษา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางนิชาภา   อธิชลินทร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. ว่าที่ ร.ต.วินิจ   สุวิชัย   ประธานกรรมการ 
๒. นายนพพร  ศรีแดงบุตร  กรรมการ 
๓. นางนที  คงประพันธ์  กรรมการ 
๔. นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวต  กรรมการ   
๕. นายสุรวุฒิ    ทาแก้ว   กรรมการ 
๖. นางจีรภา  แสงแก้ว   กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิ์รงค์   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒ คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. นางประนอม   ยอดข าใบ  ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี  รัตนานนท์  กรรมการ 
๓. นางสาวนุจรีย ์ ภิรมย์   กรรมการ 
๔. นางอรพรรณ  สันธิศิริ   กรรมการ 
๕. นางสาวปาจรีย ์ สิริปริญญา  กรรมการ   



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๖. นางสาวศิรินทร บุญสู   กรรมการ 
๗. นายธีรศานต์  ศิริพจนาวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๓  คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. นายจีระศักดิ์  เอ่ียมอุ้ย   ประธานกรรมการ 
๒. นางนารี  การูจ ี   กรรมการ 
๓. นางสุชีวรรณ ์  จันทรศรี  กรรมการ 
๔. นางปรินันท์  เทพรัตน์   กรรมการ 
๕. นางสาวกันทิมา อินทรบุตร  กรรมการ 
๖. นางเอ็นดู  จิตรปราณี  กรรมการ 
๗. นางอ าไพ  เกิดสมบูรณ์  กรรมการ 
๘. นางอาริยา  ฮังกาสี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอยตามมาตรฐานและ 
    ประเด็นการพิจารณา 
๓. จัดท าสารสนเทศ วางแผนการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
    คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ 
๔. ประสานเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 
    สารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
๕. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมหลักฐาน จัดท าเป็นแฟ้มมาตรฐาน 
    การศึกษาของโรงเรียน 
๖. น าเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๗. เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
 

 เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษาต่อไป 

 

  สั่ง ณ วันที่  ๒๑  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                                                    
             (นายมงคล  ชื่นชม) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 
ค าสั่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

ที ่๓๑๖/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------------- 

  ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 
๒๕๔๕ ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และให้สถานศึกษา
ด าเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเพ่ือการรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อาศัยอ านาจความตาม 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตราที่ ๙(๓) จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑.๑ นายมงคล   ชื่นชม   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายชวภณ    รวมทรัพย์  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายพิษณุ   จันทร์สวาท  กรรมการ 
๑.๔ นายจีระศักดิ์  เอ่ียมอุ้ย   กรรมการ 
๑.๕ ว่าที่ ร.ต.วินิจ  สุวิชัย   กรรมการ 
๑.๖ นางสาวชุติมา   ศิลาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางณรรชกร  เอ่ียมข า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย 
๒.  คณะกรรมการรวบรวมและสรุปการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา 
     เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

๒.๑ นายจีระศักดิ์  เอ่ียมอุ้ย   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจารุณี   อนันตริยกุล  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวกนกรัตน์  นาครัชตะอมร  กรรมการ 
๒.๔ นางประนอม  ยอดข าใบ  กรรมการ 
๒.๕ นางนิชาภา   อธิชลินทร  กรรมการ 
๒.๖ นางชวนพิศ   ค าเปรม   กรรมการ 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒.๗ นางฐิตินันท์    ประทุมนันท์  กรรมการ 
๒.๘ นางวิมลรัตน ์  อ่ิมสุดส าราญ  กรรมการ 
๒.๙ นางสาวอัจฉรา  ทนนานนท์  กรรมการ   
๒.๑๐ นางยุพเยาว์  จันทร์เจิม  กรรมการ 
๒.๑๑ นางเสาวนีย ์  เจริญรักษา  กรรมการ 
๒.๑๒ นางวริษฐา   เอ่ียมอินทร์  กรรมการ 
๒.๑๓ นางณิชาอร  แช่มเจริญพร  กรรมการ 
๒.๑๔ นางชไมพร  สวัสดิ์รักษา  กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวศิรินทร  บุญสู   กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวนุจรีย ์  ภิรมย์   กรรมการ 
๒.๑๗ นางอรพรรณ  สันธิศิริ   กรรมการ 
๒.๑๘ นางนาร ี   การูจ ี   กรรมการ 
๒.๑๙ นางวิภาวรรณ  เถื่อนเก่า  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสุชวีรรณ์  จันทรศรี  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวชุติมา  ศิลาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๒ นางณรรชกร  เอ่ียมข า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
๒. พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดให้มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรฐาน 
    ส่งเสริมของสถานศึกษา 
๓. ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
๔. ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ 
    สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

 เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษาต่อไป 

 

สั่ง ณ วันที่  ๒๕  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                
 (นายมงคล  ชื่นชม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
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ค าสั่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
ที ่๑๔/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

------------------------------------------- 
  ด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ข้อ ๑๔ (๑)–(๘) และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ข ข้อ ๖.๑ ก าหนดให้สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน อย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ 
อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะห์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายมงคล   ชื่นชม   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายธน ู   ไผ่ทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๓ นายชวภณ    รวมทรัพย์  กรรมการ 
๑.๔ นายพิศณุ   จันทร์สวาท  กรรมการ 
๑.๕ นายจีระศักดิ์  เอ่ียมอุ้ย   กรรมการ 
๑.๖ ว่าที่ ร.ต.วินิจ  สุวิชัย   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวชุติมา   ศิลาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ นางณรรชกร  เอ่ียมข า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๑.๑ นายมงคล   ชื่นชม   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายชวภณ    รวมทรัพย์  รองประธานกรรมการ 
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๑.๓ นายพิศณุ   จันทร์สวาท  กรรมการ 
๑.๔ นายจีระศักดิ์  เอ่ียมอุ้ย   กรรมการ 
๑.๕ ว่าที่ ร.ต.วินิจ  สุวิชัย   กรรมการ 
๑.๕ นางสาวชุติมา   ศิลาทอง   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางณรรชกร  เอ่ียมข า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

๒. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
    สถานศึกษา 
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

                         การศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษา 
    ภายในสถานศึกษา 

๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
 ๓.๑ นางสาวชุติมา  ศิลาทอง   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางณรรชกร  เอ่ียมข า   กรรมการ 

หน้าที ่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพ่ือน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด และจัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อัน
จะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

        

  สั่ง ณ วันที่  ๖  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                                                     

                          
  (นายมงคล  ชื่นชม) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
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