
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561    
ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๓ มาตรฐานได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที ่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้  
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ในปีการศึกษา 256๔ 
ต่อไป 

                                                                 ว่าท่ีร้อยตรี  

                 (พิษณุพล  แตงอ่อน) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  

             ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

                   วันท่ี 25 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ผู้จัดทำ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
บทนำ  
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อท่ี  
๘๐ ไร่ ๖๔ ตารางวา เลขท่ี ๙๒ หมู่ ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น 9๕ คน จำแนกเป็นผู้บริหาร ๔ คน ข้าราชการครู 7๕ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน 
ลูกจ้างประจำ ๔ คน และลูกจ้างช่ัวคราว ๑๑ คน จำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
จำนวน 1,620 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ ว่าท่ีร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่กำลังขยายตัว มีหน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานราชการ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ค้าขาย มีการคมนาคมขนส่งสะดวกเอื้อต่อการจัดการศึกษาและ  
เป็นศูนย์กลางของชุมชน เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนติดถนนศาลายา-นครชัยศรี และใกล้สถานีรถไฟศาลายา 
จากบริบทของโรงเรียนดังกล่าวได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ (VISION) ของโรงเรียน คือ สถาบันผู้นำแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย และอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ยิ้มแย้ม ทักทาย 
ยกมือไหว้ สวัสดี” 

ผลการประเมินตนเอง  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินในระดับ ดี 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ของโรงเรียน คือ “สถาบันผู้นำแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เข้าร่วมโครงการ  
โรงเรียนมาตรฐานสากล และโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) 
ตามมาตรฐาน สสวท. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษา  
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดกระบวนการ  
เรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามแนวการสอนเชิงรุก (Active 
Learning)  โดยการนำ RSBS Scout Model มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ ื ่อทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
การเรียน เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  ส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการและ
ความสามารถในทุกด้าน เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะชีวิต (การสร้างอาชีพ) ลงมือปฏิบัติ
จริงในการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ คือ ดี เก่ง และนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทย



ง 
 

และพลเมืองโลก  โดยโรงเรียนมีปรัชญาโรงเรียนว่า“รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงาน
พระราชดำริ” และมีอัตลักษณ์โรงเรียนคือ “ยิ้มแย้ม ทักทาย  ยกมือไหว้  สวัสดี”อันเป็นเป้าหมายเพื่อปลูกฝัง
นักเรียนให้เป็นผู้ที ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน    

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 
แบบสรุป/รายงานการประเมินการนำเสนอช้ินงาน/ผลงานรายงานกลุ่ม  ผลงานโครงงานของนักเรียน 

วิชาการส่ือสารและการนำเสนอ (IS2) ช้ินงานของนักเรียน ได้แก่ การเขียนเรียงความ  การเขียนเชิง สร้างสรรค์ 
รายงานสรุปโครงการว ันร ักภาษาไทย  โครงการท ่องโลกว ัฒนธรรมและเร ียนร ู ้ภาษาจ ีน  รายงาน 
ผลการจัดกิจกรรมวันคร ิสต์มาส  (กิจกรรมสัมผัส ว ัฒนธรรม “เทศกาลตรุษจีน”)  โครงการส่งเสริม 
ความ เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  (กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์) โครงการนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริม 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ  โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทย 
โครงการส่งเสร ิมและพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีสากล  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสรุปผล 
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน แบบสรุปการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สมุดบันทึก 
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ตัวอย่างโครงงานอาชีพ 
ของนักเรียน แบบสรุปการดำเนินโครงงานอาชีพของนักเรียน  ผลงานนักเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 
ภาพกิจกรรมการทำงานอาชีพของนักเรียน ภาพกิจกรรมการแนะแนวอาชีพ ผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับ 
ป้ายนิเทศทางอาชีพ แบบบันทึกการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
           จุดเด่น โรงเรียน  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี นาฏศิลป์ กีฬา ในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ครูท่ีปรึกษาให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนจน
สามารถแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือนักเรียนในเบื ้องต้นได้ อีกทั้งนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะ  
ในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยโรงเรี ยนได้นำ
กระบวนการลูกเสือมาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนให้เป็นไปตาม  RSBS Scout Model 
ส่งผลให้นักเรียนเรียนต่อไปในระดับท่ีสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 95 นักเรียนสามารถ แสดงการวิเคราะห์การทำงาน 
และจัดทำโครงงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จากการดำเนินงานของโรงเรียน ได้ค้นพบ สภาพปัญหาเรื่องความหลากหลายทางด้านความเป็นอยู่

ของนักเรียน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน Online   
มีนักเรียนส่วนใหญ่ท่ีประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือส่ือสาร 
และอินเตอร์เน็ต wifi ในการเรียนที่บ้าน ทางโรงเรียนจึงได้มีการวางแผนพัฒนา สนับสนุน เรื ่อง อุปกรณ์ 



จ 
 

การเรียนของนักเรียน เพื่อบรรเทาให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเสมอภาคจนกว่าการแก้ปัญหาเรื่อง สถานการณ์
โรคระบาดโควิด๑๙ จะคลี่คลายลงและดำเนินการพัฒนานักเรียน โดยนำกระบวนการลูกเสือมาใช้เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน ให้อยู่บนพื้นฐาน ดี เก่ง และมีความสุข ให้เป็นไปตาม RSBS Scout 
Model อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป   
ตามแผนการศึกษาชาติ และดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการ  
และวิธีการทางลูกเสือในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เรียกว่า “RSBS Scout Model” เพื่อให้ทุกฝ่าย 
มีส่วนร ่วมในการกำหนดเป้าหมาย ว ิส ัยทัศน ์ และพันธกิจที ่ช ัดเจน มีการปร ับแผนพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาควบคู่กับการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
สร้างและสนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ติดตามการพัฒนาครู
และบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตามและพัฒนา (Coaching and Mentoring) มาใช้ในการพัฒนางาน 
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ ประกอบการพิจารณาประกอบด้วย แผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษา (แผน 4 ปี) แผนปฏิบัติการประจำปี เอกสารการแบ่งส่วนราชการ วารสารโรงเรียน รายงานระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน(ออนไลน์)  รายงานการนิเทศภายใน ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
สารสนเทศโรงเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาและรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายงานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน/การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564  รายงานผลการปฏิบัติงานและ 
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของครูและบุคลากร  รายงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ คณะผู้บริหารและคณะครู ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ รายงานโครงการอบรมพัฒนาพัฒนาครู 
และบุคลากร โครงการต่าง ๆ สรุปผลการให้บริการสถานท่ีแก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
 
           จุดเด่น โรงเรียน โรงเรียนมีกำหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เรียกว่า “RSBS 
Scout Model”  โรงเร ียนมีการจ ัดการ น ิ เทศ กำก ับ ต ิดตาม  และประเม ินผล  การจ ัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสมเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง นำสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี
ท่ีสอดคล้องกับการ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน 
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ตำแหน่ง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ ทำวิจัยในชั ้นเรียน สร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
โ ดย ใ ช ้ ส ื ่ อ เทค โน โลย ี ส า รสน เ ทศ ในการตรวจสอ บ  และประ เม ิ น ผ ู ้ เ ร ี ยนอย ่ า ง เป ็ น ร ะ บ บ  
มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วนนำไปประยุกต์ใช้ได้  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเน้นความปลอดภัย ให้บริการชุมชน 
และหน่วยงานภายนอกเข้าใช้สถานท่ีได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อพัฒนาด้านการบริหารสถานศึกษา
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ เกิดความเข้มแข็ง  
สู่การบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
และหลักสูตรการศึกษาเพื่อการสร้างงานอาชีพในอนาคต 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ผลการประเมินในระดับ ดี 

จากบริบทโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาและวางแผนการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูรู้จักผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการเย่ียมบ้าน กิจกรรมตามแบบ
ประเมินพฤติกรรมในเด็ก (SDQ) ทำให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ช่วยเหลือคัดกรองปัญหา โดยมีการวิเคราะห์และ
ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ทราบความแตกต่างและข้อจำกัดของผู้เรียน ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาใช้
วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อรู้จักผู้เรียนด้านการเรียน โดยครูได้จัดทำโครงสร้างรายวิชาและ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาในทุกช้ันปี และนำผล
การประเมินมาจัดทำรายงานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อในอนาคต มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้  มีการจัดนิเทศการสอนครูแบบกัลยาณมิตรเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ครูมีผลงานการใช้
กระบวนการว ิจ ัยในชั ้นเร ียนเพื ่อแก ้ป ัญหาและพัฒนาการจัดการเร ียนการสอน เผยแ พร่งานว ิ จัย  
และมีการสะท้อนผลกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
(PLC) มีการอบรมให้ความรู ้แก่คณะครูเกี ่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ติดตามประเมินผล  
สะท้อนกลับท่ีครูได้พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อผู้เรียน มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู
ในการนำไปพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ครูเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอนออนไลน์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  

ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาในทุกชั้นปี 
การวิเคราะห์ข ้อสอบของคร ูผ ู ้สอน  แบบนิเทศการสอนของครูผ ู ้สอนของแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู้   
รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึกการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แบบประเมินการสอน
ของครูโดยนักเรียน รายงานวิจัยในชั้นเรียน แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน รายงานนิเทศการสอน รายงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) บันทึกการประชุมครู 
เกียรติบัตรการอบรมพัฒนาครูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

จุดเด่น ครูมีศักยภาพมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้                       
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการสอนและแหล่งเรี ยนรู้ที ่หลากหลาย ให้นักเรียน                
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานท้ังต่อตนเองและโรงเรียน 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โรงเรียนมีแผนพัฒนาด้านการจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทั ้งในห้องเรียน การสอนออนไลน์ ให้มีความทันสมัย รองรับ
แอพพลิเคช่ันใหม่ท่ีจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ตามที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกบัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผล              
ารประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
(  ) กำลังพัฒนา  ( ) ปานกลาง  (√ ) ดี  ( ) ดีเลิศ  ( ) ยอดเย่ียม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 



๑ 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  
    ๑.๑ ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ 3 ตำบลศาลายา  
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170 ประกาศจัดตั้งเมื ่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 
แรกเริ่มใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบวรนิเวศพิทยา”ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2524 กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบวรนิเวศศาลายา นับตั้งแต่ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมาจนถึง พ.ศ. 2525
โรงเรียนก็ยังไม่ได้เปิดรับนักเรียนเนื่องจากมีปัญหาท่ีดินจะก่อสร้างโรงเรียน ต่อมาวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2525 
รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ  200 ปี และได้กำหนดให้โรงเรียนแห่งนี้เป็น
อนุสรณ์ในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยโรงเรียนหนึ่งจึงได้เปล่ียนช่ือโรงเรียน ว่า“โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ”และได้เปิดรับนักเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ซึ่งกรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งให้ 
นายอนันต์   คงถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ซึ่งในระยะแรก  
ได้อาศัยโรงเรียนวัดสาลวันเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวพร้อมกันนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนแบบพิเศษ
เป็นแบบรัตนโกสินทร์สมโภช 4 ช้ัน 20 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง ในปีการศึกษาแรกมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียนนักเรียน 137 คน ครู-อาจารย์ 11 คน สำหรับการบริหารราชการนั้นให้ขึ้นตรงต่อ 
กรมสามัญศึกษา (ต่อมาวันที่ 20 กรกฎาคม 2525 กระทรวงได้สั ่งให้การบริหารราชการขึ้นตรงต่อจังหวัด
นครปฐม) ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้รับนักเรียนเพิ่มขึ ้นเป็น 9 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 335 คน  
ครู – อาจารย์ 17 แต่ยังอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดสาลวันเช่นเดิมอยู่   ในปีการศึกษา 2527 อาคารเรียน
แห่งใหม่ได้สร้างเสร็จจึงได้ย้ายมาเรียน ณ โรงเรียนปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นท่ีดินของวัดบวรนิเวศวิหาร  มีเนื้อท่ี 80 ไร่ 
64 ตารางวา หลังจากท่ีได้ย้ายมาอยู่ในท่ีแห่งใหม่นี้  จำนวนนักเรียน ครู – อาจารย์ ได้เพิ่มขึ้นทุกๆปี โรงเรียนได้
ขยายช้ันเรียนปีละ 1 ช้ัน จนกระท่ังถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สำหรับช่ือปัจจุบันที่เป็นทางการคือโรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนรัตนดกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
เป็นโรงเร ียนสังก ัดส่วนกลางพิเศษ โดยสังก ัดกลุ ่มที ่  9 กรมสามัญศึกษา และในปีการศึกษา 2543  
กรมสามัญศึกษาส่ังให้ยุบโรงเรียนในสังกัดส่วนกลางกลุ่มท่ี 9 ท้ังหมดลง โดยให้ข้ึนตรงกับจังหวัด ท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ 
ในปีการศึกษา 2546 โรงเร ียนได้ร ับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการ  "หนึ ่งอำเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝัน " ให้เป็นโรงเรียนในฝันของอำเภอพุทธมณฑล และปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการ 
ยกย่องให้เป็น" โรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูง " จากกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ปีการศึกษา 2552 



๒ 
 

ในปัจจุบัน มี ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,628 คน ผู้บริหารจำนวน 4 คน ครู จำนวน 75 คน 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน ลูกจ้างชั ่วคราว จำนวน 9 คน จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง 
(ชาวต่างชาติ) จำนวน 2 คน ธุรการโรงเรียน (สพม.) จำนวน 1 คน รวมทั้งส้ิน จำนวน 92 คน 
 
๑.๒ ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 ท่ีอยู่: เลขท่ี 92 หมู่ท่ี ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 7๓170 
 สังกัด: สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  
 โทรศัพท์: 02–482115๓-6  โทรสาร: 02–482115๓-6  E-Mail :  ratanakosin@rsbs.ac.th 
 เปิดสอน: ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 จำนวนวันท่ีโรงเรียนเปิดการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ วัน 
 
๑.๓ ข้อมูลผู้บริหาร 

๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 081-8567155  e-mail: Pissanuphon@gmail.com ดำรงตำแหน่งท่ี
โรงเรียนนี้ต้ังแต่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๗ ปี 5 เดือน 

๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน ๓ คน 
๒.๑ ชื ่อ-สกุล นายสมเกียรติ ฐานบัญชา ว ุฒ ิการศึกษาสูงสุด  คุร ุศาสตรมหาบัณฑิต             

สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 085-1855167  e-mail: a-lang@windowslive.com รับผิดชอบฝ่าย 
(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต             
สาขา การบร ิหารการศ ึกษา โทรศ ัพท์  085-4498791  e-mail:isali_dan@rsbs.ac.th ร ับผ ิดชอบฝ่าย 
(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารท่ัวไป 

๒.๓ ชื ่อ-สกุล นางสาวธ ัณฐภรณ์ สิมมา ว ุฒ ิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต            
สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 087-7449911 e-mail: thanthphonn@hotmail.com รับผิดชอบฝ่าย 
(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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๒. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
โ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. งานแผนงานและจัดทำคำ
ของบประมาณ 
2. งานตรวจสอบ   ต ิดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
๓. งานการเงินและการบัญชี 
4. งานพัสดุ และสินทรัพย์ 
5. งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
6. งานจัดหาผลประโยชน์กับ
ทรัพย์สิน 
7. งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
8.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน 
9.งานสารสนเทศโรงเรียน 
10.งานจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
11.งานจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

1. งานวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่งสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง 
2.งานทะเบียนประวัติและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
๓. งานวินัยและการรักษาวินัย 
และออกจากราชการ 
4.ง า น พ ั ฒ น า ส ่ ง เ ส ริ ม
ข ้ า ร าชกา ร  และบ ุ ค ลากร
ทางการศึกษา 
5.ง า น ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
6. ง า น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
7. งานกิจการนักเรียน 
8. งานระบบดูแลช ่วยเหลือ
นักเรียน 
9.งานต่อต้านสารเสพติดใน
สถานศึกษา 
10.งานค ุณธรรมจร ิยธรรม
นักเรียน 
11.งานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
12. งานรักษาความปลอดภัย 
1๓. งานส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน 
 

1. งานสำนักงานผู้อำนวยการ 
2. งานดำเนินงานธุรการ 
๓ . งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
4. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
7. งานดูแลอาคารสถานที ่และ
สภาพแวดล้อม 
8. งานประสานราชกา รส ่ วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
9. งานส ่ง เสร ิมสน ับสน ุนและ
ประสานการศึกษาของบุคลากร 
ช ุมชน องค ์กรหน ่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
10.งานวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
11.งานจัดทำสำมะโนนักเรียน 
12.งานเสนอความเห็นเกี ่ยวกับ
เรื ่องการจัดตั ้ง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
1๓.งานประสานการจัดการศึกษา
ใ นระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
14. งานโภชนาการ 
15. งานทัศนศึกษา 
16.  งานประชาส ัมพ ันธ ์งาน
การศึกษา 

 
 

 
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๓ งานวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน  
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
7. งานนิเทศการศึกษา 
8.  งานพัฒนาและด าเนินงานสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
9.  งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
10. งานจัดการเรียนการสอน 
11. งานจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
12. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
1๓. งานแนะแนว 
14. งานส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
15. งานประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน 
16. งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว   องค์กร
หน่วยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
17.งานรับนักเรียน 
18. งานพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 



๔ 
 

 
 

๓. ข้อมูลข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา 
    ๓.๑ ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

ภาระงาน
สอน

(คาบ/
สัปดาห์ 

จำนวนชั่วโมงท่ี
เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑ นางชนชญา สังข์พญา 4๑ ๑๓ ครู คศ. ๓ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 24 91 

๒ นายวัชรินทร์ แก้วดำรงค์ 4๕ ๑๔ ครู คศ. 2 ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 2๓ 74 

๓ น.ส.วชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูร ๓๖ ๑๓ ครู คศ. ๓ อ.ม. 
ภาษาไทยเพื่อ การ

พัฒนาอาชีพ 
ภาษาไทย 21 48 

4 
น.ส.ทัศนาภรณ์ บัญชรมา
พรรณ 

๓๗ ๑๓ ครู คศ. 2 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 27 20 

5 น.ส.วรรณฉวี ศรีโยธา 2๘ ๓ ครู  ศษ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 24 116 
6 น.ส.วนิดา เลี้ยงอำนวย ๓๐ ๒ ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 27 162 
7 น.ส.วีราวรรณ โฆษิตสุคต ๔๐ ๑๑ ครู คศ. 2 ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 24 100 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

8 น.ส.ฐิติรัตน์ จันทร์อำพร ๕๙ ๓๕ ครู คศ. ๓ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 19 12 

9 น.ส.รัตนาภรณ์ มีรักษา 4๘ ๒๕ ครู คศ. ๓ วท.ม. 
เทคโนโลยีวิจัย

การศึกษา 
คณิตศาสตร์ 22 42 

10 น.ส.นันทนา พิสินนาวงษ์ ๖๐ ๓๔ ครู คศ. 2 บธ.บ 
ธุรกิจศึกษา           
(การบัญชี) 

คณิตศาสตร์ 19 ๓6 

11 นางสิริพร ฉิมพาล ี 5๒ ๒๘ ครู คศ. 2 คม. คณิคศาสตร์ คณิตศาสตร์ 22 18 
12 นางจีรวรรณ วรยศ 4๖ ๒๔ ครู คศ. ๓ วท.ม. สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 21 128 
1๓ นางจิตณา มั่นคง 4๔ ๑๕ ครู คศ. ๒ ค.ม. วิจัยการศึกษา คณิตศาสตร์ 21 24 
14 นายจุมพล เนียมแสวง 4๑ ๑๔ ครู คศ. 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 19 12 
15 นางพัชรพร เผดิม ๓๕ ๑๐ ครู คศ. 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 19 56 

16 น.ส.อุษา ภิรมย์รักษ์ ๓๐ ๖ ครู ศษ.ม. 
หลักสูตรและ           

การสอน 
คณิตศาสตร์ 18 20 

1๗ นายปธานิน สมบัติบริรักษ์ ๓๓ ๕ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 21 ๓2 
1๘ น.ส.ทิพวรรณ ปัสสาพันธ ์ 2๗ ๓ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 21 60 
๑๙ น.ส.ศุภกานต์ พงษ์วิเศษ ๓๐ ๒ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 21 ๓6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๐ นายดวงอนุชา บัวงาม 4๗ ๑๗ ครู คศ. ๓ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 18 24 

๒๑ นางสุวรรณธาดา ธัญญเกษตร ๖๐ ๓๕ ครู คศ. 2 วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 21 ๓6 

๒๒ นางปทิตตา อากาศฤกษ์ ๕๐  ๒๘ ครู คศ. ๓ คษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 22  ๓8  



๕ 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

ภาระงาน
สอน

(คาบ/
สัปดาห์ 

จำนวนชั่วโมงท่ี
เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

2๓ น.ส.นฤมล ศิริธานันท ์ 4๓ ๑๓ ครู คศ.2 ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 17 70 

๒๔ นายสิปปแ์สง สขุผล ๓๙ ๑๕ ครู คศ. 2 ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 17 86 

๒๕ น.ส.สุนิษา อาจอ่อนศรี ๓๘ ๑๔ ครู คศ. ๓ คษ.ม. การบริหาร
การศึกษา วิทยาศาสตร์ 21 108 

๒๖ น.ส.เอ้ืองฟ้า เรืองผึ้ง ๓๖ ๑๓ ครู คศ. 2 วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 19 24 

๒๗ นายแสวง ทองปาน ๕๐ ๒๖ ครู คศ. ๓ ค.ม. 
การศึกษา

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 19 22 

๒๘ นางสุรัสวดี เภารัศมี 4๗ ๒๔ ครู คศ. 2 ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 18 20 

๒๙ น.ส.จิราพร นิลาพันธ์ 4๓ ๑๒ ครู คศ. 2 ค.ม. 
หลักสูตรและ           

การสอน 
วิทยาศาสตร์ 20 212 

๓๐ นางพัสตราภรณ์ สุดล้ำเลิศ ๓๖ ๑๐ ครู คศ. 2 วท.ม. เคมี วิทยาศาสตร์ 18 20 

๓๑ นายชรินทร รุจิพูนพงศ ์ ๓๑ ๗ ครู คศ. 2 ค.ม. 
หลักสูตรและ             

การสอน 
วิทยาศาสตร์ 18 20 

๓๒ น.ส.เนตรนภา ดิษเจริญ 2๙ ๕ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 19 50 

๓๓ นายวีระพงษ์ วิชัย 4๕ ๑๓ ครู คศ. 2 ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

เทคโนโลยี 19 ๓8 

๓๔ น.ส.เพ็ญศรี สรรพคง ๔๐ ๑๑ ครู คศ. 2 ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

เทคโนโลยี 18 ๓8 

๓๕ นายศักด์ิณรงค์ กาสินธ์ุพิลา ๓๖ ๗ ครู คศ. 2 ค.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

เทคโนโลยี 18 20 

๓๖ น.ส.โชษิตา มะลิทอง ๓๒ ๔ ครู ค.บ. 
คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยี 18 20 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๓๗ นายสุรมิตร ศรีเสนพิลา 5๕  ๓๑  ครู คศ. ๓ กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา

ฯ 
25 15 

๓๘ น.ส.อัญชลี ล้อทนงศักด์ิ 5๘ ๒๘ ครู คศ. ๓ ค.ม.  
หลักสูตรและ  

การสอน 
สังคมศึกษา

ฯ 
21 108 

๓๙ นายสมพร เล็กจินดา ๓๗ ๑๐ ครู คศ. 2 ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา
ฯ 

19 20 

๔๐ นายคมกริช น้อยจินดา ๓๖ ๑๐ ครู คศ. 2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ฯ 

20 ๓8 

๔๑ น.ส.สุทธญา นิศากร 2๙ ๕ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา

ฯ 
22 92 

๔๒ นางศิรดา รัตนรังสฤษฏ์ 2๘ ๕ ครู ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา

ฯ 
26 ๓2 

๔๓ น.ส.ขวัญชนก จักรแก้ว 2๙ ๖ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา

ฯ 
26 20 

๔๔ นายทรรศรัล เผ่าพันธ์ 2๗ ๓ ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา

ฯ 
24 20 



๖ 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

ภาระงาน
สอน

(คาบ/
สัปดาห์ 

จำนวนชั่วโมงท่ี
เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๔๕ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา ขาว
ผ่อง 

๓๕ ๙ ครู คศ. 2 ศบ.ม. 
การสอนสังคม

ศึกษา 
สังคมศึกษา

ฯ 
25 58 

๔๖ นายศิลชยั ถาวร 2๘  ๒ ครู กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา

ฯ 
20 204 

๔๗ นางปุณยานุช ใจงาม 4๙ ๙ ครู คศ. 2 ค.ม. 
วิจัยและ

ประเมินผล
การศึกษา 

 

สังคมศึกษา
ฯ 28 24 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๔๘ น.ส.อาภรณ์ หุ่นสวัสด์ิ 5๘ ๓๓ ครู คศ. ๓ ศศ.ม. พลศึกษา 
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

20 56 

๔๙ นายประเสริฐ ดีเอ่ียม 5๔ ๕ ครู ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

24 24 

๕๐ นายสันติภาพ อุปสิทธิ ์ 2๘ ๓ ครู ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

21 42 

๕๑ นางสาวภัทรภร บุญทวีมิตร       2๖ 2 ครู กศ.บ. 
พลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์            

การออกกำลังกาย 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

26 20 

๕๒ น.ส.พัชรียา พายัพทิวา ๓๐ ๑ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สุขศึกษา 
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

21 2 

๕๓ นายอรุณ จันทบุตร ๔๕ ๑๐ ครู คศ. 2 ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

๒๐ ๓๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๕๔ นางจิรฐา ธรรมรักษ์ 5๕ ๒๙ ครู คศ. ๓ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ศิลปะ 15 18 

๕๕ นายวรเทพ กว้างสวาสด์ิ ๖๐ ๓๕ ครู คศ. 2 บธม. 
การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 
ศิลปะ 16 12 

๕๖ นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษา ๔๐ ๑๕ ครู คศ. 2 ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 22 ๓2 

๕๗ น.ส.จันทพร เมฆจันทร์ ๓๙ ๑๑ ครู คศ. 2 ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา ศิลปะ 18 186 

๕๘ น.ส.พรรณธิภา เซี่ยงฉิน ๓๐ ๕ ครู ศษ.ม. 
หลักสูตรและ            
นวัตกรรม 

ศิลปะ 18 44 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๕๙ นายฉัตรชัย คะชา  ๖๐ ๓๘ ครู คศ. ๓ วท.ม. เกษตร 
การงาน
อาชีพ 

21 ๓2 

๖๐ นายพิชิต ส่ำประเสริฐ ๖๐ ๓๘ ครู คศ. ๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
การงาน
อาชีพ 

18 18 

๖๑ นางณิชรัตน์ ทองธรรมชาติ ๓๗ ๒ ครู คศ.บ. คหกรรมศึกษา 
การงาน
อาชีพ 

21 50 



๗ 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

ภาระงาน
สอน

(คาบ/
สัปดาห์ 

จำนวนชั่วโมงท่ี
เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๖๒ นางสาวสุพรรณณี สกุลพฤทธิ ์ ๓๘ ๖ ครู  วท.บ. 
คหกรรมศาสตร์

ทั่วไป 
การงาน
อาชีพ 

25 12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๖๓ น.ส.วาสนา พวงแก้ว ๔๑ ๑๕ ครู คศ. ๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

 
22  20  

๖๔ นางปทิตตา สาทรกิจ ๕๕ ๒๗ ครู คศ. ๓ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

2๓ 18  

๖๕ นางภัสสร ทิมาศาสตร์ ๕๒ ๒๘ ครู คศ. ๓ ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

20  45 

๖๖ น.ส.อาภัสรา อุนต๊ะ ๓๖ ๑๒ ครู คศ. 2 ค.บ. ภาษาจีน 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

25 5๓ 

๖๗ น.ส.ณัฏฐพัชร ฝัดค้า ๔๐ ๑๑ ครู คศ. 2 ศศ.บ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

24 47 

๖๘ น.ส.เกศกนก วิชัย ๓๔ ๒ ครู ศศ.บ. อังกฤษธุรกิจ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

24 12 

๖๙ น.ส.วิมลวรรณ เวชวิบูลย ์ ๒๘ ๓ ครู  ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

27 ๓2 

๗๐ นายพศิน กิติศรี ๒๘ ๓ ครู  ค.บ. ภาษาจีน 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

21 12 

๗๑ นางวีรยา สงวนพวก ๓๕ ๖ ครู  ศศ.ม. 
การสอนภาษาจีน

ในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

2๓ 51 

๗๒ นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโข ๕๔ ๒๘ ครู คศ. ๓ ศษ.ม. 
หลักสูตรและ             

การนิเทศ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

21 21 

๗๓ Mr. Jahdiel Abara ๔๒  
ครูอัตรา

จ้าง 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

๑๗ ๘ 

๗๔ 
Mrs.Florence 
Nabulungu 

๓๖  
ครูอัตรา

จ้าง 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

๒๐ ๘ 

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 

๗๕ นางทรัพย์ ถวิล ๕๙ ๓๐ ครู คศ. ๓ ค.บ. แนะแนว 
กลุ่มพัฒนา

ผู้เรียน 
21    60   

๗๖ น.ส.สุพรรษา แสงพงษ์ ๒๙ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. จิตวิทยา 
กลุ่มพัฒนา

ผู้เรียน 
19 48 

๗๗ น.ส.จิราวรรณ ฤทธิ์สุวรรณา ๒๙ ๑ ครูผู้ช่วย กษ.บ. 
จิตวิทยา  

การแนะแนว 
กลุ่มพัฒนา

ผู้เรียน 
21 28 

 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 

๓.๒ ข้าราชการ/ พนักงานจ้าง/ ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)  
ท่ี ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

๑ นายประมวล พิมพ์แก้ว ๕๔ 
พนักงาน 

ขับรถยนต์ 
ปวช. การตลาด 1 เมษายน 25๓5 เงินงบประมาณ 

๒ นายหร่ัง   นงคราญ ๕๔ ช่างส ี บช.บ 
การบริหารทรัพย์พ

ยากรมนุษย์ 
1 ตุลาคม 2540 เงินงบประมาณ 

๓ นางสะอาด  เทียมหงษ์ ๕๘ พนักงานธุรการ ค.บ. เกษตรศาสตร์ 8 ตุลาคม 25๓๓ เงินงบประมาณ 
4 นายประดิษฐ์ ช้างม่วง ๕๙ ช่างส ี ป.7 - 22 มีนาคม 25๓1 เงินงบประมาณ 

5 น.ส.นารีทิพย์  สุจริตจิตร ๔๙ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การตลาด 18 มกราคม 2554 
เงินงบประมาณ 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

6 
น.ส.มัลลิกา  ศรนุวัตร ๓๓ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี 

ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ 15 กรกฏาคม 2555 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

7 
น.ส.ศิริพร  เตยสุวรรณ ๓๓ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี 

ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ 

2 ธันวาคม 2562 
 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๘ 
นางบัวไข นงคราญ ๕๔ นักการภารโรง ม.6 - ๓ พฤษภาคม 255๓ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๙ 
น.ส.นัยนา  โตสงวน ๔๘ นักการภารโรง ม.6 - 1 มีนาคม 2556 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1๐ 
นางสาวอำไพ  ทิมดี ๕๕ นักการภารโรง ป.4 - 1 มีนาคม 2556 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1๑ 
นายจิรศักด์ิ แก่นลออ ๕๐ นักการภารโรง ป.6 - ๓ พฤษภาคม 255๓ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1๒ 
นายบุญให้ นุ่มอุดม ๕๐ ยามกลางวัน ป.6 - 2 มิถุนายน 255๓ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1๓ 
นายดนัย  บุญมณี ๔๐ นักการภารโรง ป.6 - 1 ธันวาคม 2559 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1๔ 
นายสุพจน์  โตสัมพันธ์ ๔๘ คนสวน ป.6 - 1 กันยายน 2561 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1๕ 
นางมณี สุดเสน่หา ๖๒ ล้างห้องน้ำ ม.๓ - 14 พฤษภาคม 2557 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 
 
๓.๓ สรุปจำนวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 256๕) 
  ๓.๓.๑ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน)  

รวม ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อำนวยการ - - ๓ - ๓ 

รวม - - ๔ - 4 
๒. สายงานการสอน      

- ข้าราชการคร ู - 4๐ ๓๕ - ๗๕ 

- อัตราจ้าง - ๒ - - ๒ 

รวม - ๔๒ ๓๓ - ๗๗ 
๓. สายงานสนับสนุน      

- ข้าราชการ  - - - - - 

- พนักงานจ้างทั่วไป - - - - - 

- ลูกจ้างประจำ 2 2 - - 4 

- อื่นๆ ๘ ๓ - - 1๑ 

รวม 1๐ ๕ - - 1๕ 
รวมทั้งสิ้น 1๐ ๔๗ ๓๓ - ๙๐ 

               
๓.๓.๒ จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 
คาบ/สัปดาห์ 

ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 7 ๑๑.๓๖ 2๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ 1๒ ๙.๑๘ ๑๖.๑๖ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๗ ๙.๓๗ ๑๖.๕๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11 ๑๐.๖๙ 18.81 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑๑.๒๗ 19.83 
ศิลปะ 5 6.10 16.5q 
การงานอาชีพ ๔ 7.๓2 2๖.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ 1๒ 14.6๓ 2๑.๘๓ 



๑๐ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓.66 20.๓๓ 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗๗ ๑๐๐ ๑๙.๕๕ 

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน  ปีการศึกษา  256๔ รวม   1,๖๒๐   คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 8 1๓6 1๒๖ 2๖๒ ๓๓ 
ม.2 ๖ 1๓๗ 1๐๗ 2๔๔ ๔๑ 
ม.๓ ๘ 14๘ 1๓๔ 2๘๒ ๓๖ 
รวม 2๒ 42๑ ๓๖๗ ๗๘๘ - 
ม.4 9 1๓๕ 16๓ 2๙๘ ๓๓ 
ม.5 ๘ 1๐๑ 1๕๙ 2๖๐ ๓๓ 
ม.6 ๙ ๑๒๘ 1๔๖ 2๗๔ ๓๑ 
รวม 26 ๓๖๔ 4๖๘ 8๓๒ - 

รวมทั้งหมด 4๘ 7๘๕ 8๓๕ 1,๖๒๐  - 

 
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน      ชาย    -    คน    หญิง   -   คน   รวม  จำนวน   -   คน 

 อัตราส่วนนักเรียน : ครู  =   2๒ : 1         ( √ ) เป็นไปตามเกณฑ์      (  ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
          อัตราส่วนนักเรียน : ห้อง  =   ๓๔ : 1          
            
๕. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงใน
ตารางดังนี้ 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive 
/folders/1byMqKwjNWxnlEK2N3cIK0cNcU5-c9OYM 
 



๑๑ 
 



๑๒ 

สรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ตาราง  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

รายการ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. คำอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
มีการกำหนดท้ัง K P A และมีความเหมาะสม 

4.77 0.42 มากท่ีสุด 

2. ตัวชี้วัดสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางฯ และมีความ
เหมาะสมท่ีจะใช้จัดการเรียนการสอน 

4.77 0.42 มากท่ีสุด 

3. คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกัน และตรงตาม
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางฯ 

4.77 0.42 มากท่ีสุด 

4. เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ 

4.70 0.46 มากท่ีสุด 

5. การกำหนดหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสม และมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบการสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

4.62 0.61 มากท่ีสุด 

6. การกำหนดจำนวนคาบท่ีใช้สอนในหน่วยการเรยีนรู้ และในแผนการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสามารถปฏิบัติได้จริง 

4.44 0.70 มาก 

7. ส่ือการสอนมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหา 4.43 0.56 มาก 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย และเน้น
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ 

4.41 0.82 มาก 

9. การวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม และเน้นการประเมินตาม
สภาพจริงอย่างหลากหลาย 

4.46 0.59 มาก 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการร่วมกับสาระอื่น 4.13 0.92 มาก 
เฉลี่ย 4.55 0.59 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.55, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คำอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ มีการกำหนดทั้ง K P A และมีความเหมาะสม ตัวชี้วัดสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางฯ และมีความเหมาะสมท่ีจะใช้จัดการเรียนการสอน และคำอธิบายรายวิชาและตัวช้ีวัดมีความสอดคล้องกัน 
และตรงตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางฯ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅� = 4.77, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ การกำหนด
หน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสม และมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบการสร้างหน่วยการเรียนรู้ ( �̅� = 4.70, 
S.D. = 0.46) ตามลำดับ 
 
 
 



๑๓ 

๖. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ท่ี รายการ จำนวน 
1 อาคารเรียน 5 หลัง 
2 อาคารประกอบ 11 หลัง 
๓ ห้องน้ำ ๑๑ หลัง 
4 สระว่ายน้ำ - สระ 
5 สนามกีฬา 8 สนาม 

 
๗ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
   ๗.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
         ห้องสมุด  มีพื้นท่ีขนาด 540 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน 24,726 เล่ม มีวารสารหนังสือพิมพ์ 
ให้บริการจำนวน 4 ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม -คืน ใช้ระบบโปรแกรม PLS – 3  
มีเครื ่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน 9 เครื่ อง มีจำนวนนักเรียนที่ใช้
ห ้องสมุด (ในปีการศึกษาที ่รายงาน) เฉลี ่ย 432 คน ต่อว ัน คิดเป็นร ้อยละ 32.18 ของนักเร ียนทั ้งหมด  
มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการเฉล่ีย 10 คนต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
         ห้องปฏิบัติการ มีท้ังหมด  23 ห้อง จำแนกเป็น 

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน  6  ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน  6  ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน  5  ห้อง 
4) ห้องคหกรรม จำนวน  1  ห้อง 
5) ห้องจริยธรรม  จำนวน  1  ห้อง 
6) ห้องดนตรีไทย จำนวน  1  ห้อง 
7) ห้องดนตรีสากล จำนวน  1  ห้อง 
8) ห้องนาฏศิลป์ จำนวน  1  ห้อง 
9) ห้องทัศนศิลป์ จำนวน  1  ห้อง 

ศูนย์คอมพิวเตอร์  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีท้ังหมด จำนวน  301  เครื่อง จำแนกเป็น 
1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน  264  เครื่อง 
2) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน  274 เครื่อง  
3) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) 27 เครื่อง 

โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) เฉล่ีย ๗๐  คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ  ๕.๖๔ ของนักเรียนท้ังหมด จำนวน  29  เครื่อง 
หมายเหตุ ท่ีจำนวนนักเรียนท่ีใช้ในการสืบค้นลดลงกว่าปีท่ีผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ โรงเรียน
ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ แต่เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 



๑๔ 

      ข้อมูลการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
1  ห้องสมุด - 
2  ห้องดนตรีไทย - 
3  ห้องดนตรีสากล - 
4  ห้องนาฏศิลป์ - 
5  ห้องทัศนศิลป์ - 
6  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 
7  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 - 
8  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ - 
9  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 - 
10  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 - 
11  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 - 
12  ห้อง English Center - 
13  ห้อง D. Eng - 
14  ห้อง English Clinic - 
15  ห้อง Chainese Clinic - 
16  เรือนจีน - 
17  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ - 
18  ห้องปฏิบัติการเคมี - 
19  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา - 
20  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 1 - 
21  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2 - 
22  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ๓ - 
23  ห้องงานช่าง - 
24  ห้องคหกรรม - 
25  ห้องจริยธรรม - 
26  สนามกีฬา - 
27  ป้ายนิเทศ - 

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการ์โรคระบาดโควิด ๑๙ จึงไม่มีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

  



๑๕ 

๗.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
1  มหาวิทยาลัยมหิดล - 
2  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - 
3  หอภาพยนตร์ - 
4  มหาวิทยาลัยศิลปากร - 
5  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - 
6  วัดหทัยนเรศวร์ - 
7  โรงพยาบาลพุทธมณฑล - 
8  วิทยาลัยนาฏศิลป - 

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการ์โรคระบาดโควิด ๑๙ จึงไม่มีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 
๘. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
(ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 
 พระภิกษุสงฆ ์ วันมาฆบูชา  
 นางสาวเกษราภรณ์  สังข์ทิพย์ การเต้น cover dance  

 
๙. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
 ๙.1 ผลงานดีเด่น 

 

ชื่อ สกุล  
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ  

หน่วยงานที่ให ้
สถานศึกษา 

 
โรงเรียนได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (๒๕๖๔-๒๕๖๘) ในระดับดี 
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 
ว่าท่ีร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน   รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  

1๖ มกราคม พ.ศ. 256๕ 
สำนักงานการมัธยมศึกษานครปฐม 



๑๖ 

 

ชื่อ สกุล  
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ  

หน่วยงานที่ให ้
นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา 

นางสาวอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ 

นางสาวธัณฐภรณ์ สิมมา 

ผลงานดีเด่นของครู  
 น.ส.เนตรนภา  ดิษเจริญ คุณวุฒิวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

(W.B.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์
สองท่อน 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

นายพิชิต ส่ำประเสริฐ ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ “ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นางสาวนันทนา พิสินนาวงษ ์ ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ “ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นายจุมพล เนียมแสวง ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ “ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นายวรเทพ  กว้างสวาสด์ิ ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
“ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นายดวงอนุชา บัวงาม  
ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ดีเด่น”  
ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นางสุวรรณธาดา   ธัญญเกษตร 
ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ดีเด่น”  
ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง  
ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ดีเด่น”  
ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

น.ส.อัญชลี ล้อทะนงศักดิ์ 
ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
“ดีเด่น”ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นายสมพร เล็กจินดา 
ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
“ดีเด่น”ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 



๑๗ 

 

ชื่อ สกุล  
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ  

หน่วยงานที่ให ้

นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต 
ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย “ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นางสาวทัศนาภรณ์บัญชรมาศ
พรรณ 

ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย “ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นางปทิตตา สาทรกิจ 
ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ “ดีเด่น”               
ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นางสาววาสนา พวงแก้ว 
ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ “ดีเด่น”  
ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นางสาวภัทรภร   บุญทวีมิตร 
ครูผู้ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้      
สุขศึกษาและพลศึกษา “ดีเด่น”  
ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นายสิทธิเทพ    เล้ียงรักษา 
ครูผู้ปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
“ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2565 

สพม.นครปฐม 

นางภัสสร  ทิมาศาสตร์ 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวนฤมล  ศิริธานันท์   
นางสาววาสนา  พวงแก้ว 
นายสิปป์แสง  สุขผล 
นางสาวอาภัสรา  อุนต๊ะ         
นายศักดิ์ณรงค์  กาสินธุ์ 
นางสาวโชษิตา มะลิทอง 
นางสาววนิดา เล้ียงอำนวย       
นางสาววรรณฉวี  ศรีโยธา 
นางสาวเนตรนภา  ดิษเจริญ 
นางสาวทิพวรรณ  ปัสสาพันธ์  
นายคมกริช  น้อยจินดา เป็นตัวแทนภาคกลาง ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ ร่วมการประกวด 
รอบชิงชนะเลิศ โครงการเท่อย่างไทย 
ไฟฟ้าทีทีบี ครั้งท่ี 49 พ.ศ.2564 

ธนาคารทหารไทยธนชาต มูลนิธิ 
TTB ไฟฟ้าจุดประกาย เยาวชนและ
ชุมชน 

นางชนชญา สังข์พญา เป็นตัวแทนภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ ร่วมการประกวด นางสาวทัศนภรณ์  บัญชรมาศพรรณ 

นางสาววรรณฉวี  ศรีโยธา 



๑๘ 

 
๙.๒ ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
นางสาวกมลชนก  ขำต้นวงษ์ ชมเชย ระดับเหรียญทองการ

ประกวดเรียงความ 
เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา 

นางสาววิภาดา  เลิศศักดิ์ศรีสกุล ชนะเลิศอันดับท่ี 3 การประกวด
แข่งขันคัดลายมือ 

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ม.
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ศาลายา 

เด็กหญิงสร้อยสกล  กาเผือก ชมเชยการประกวดอ่านฟังเสียง เท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี 
 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
นางสาวสุวนันท์ แท่นจันทา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง 

 

ชื่อ สกุล  
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ  

หน่วยงานที่ให ้
นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูร รอบชิงชนะเลิศ โครงการเท่อย่างไทย 

ไฟฟ้าทีทีบี ครั้งท่ี 49 พ.ศ.2564 
ธนาคารทหารไทยธนชาต มูลนิธิ 
TTB ไฟฟ้าจุดประกาย เยาวชนและ
ชุมชน 

นายวัชรินทร์  แก้วดำรงค์ 

 น.ส.จันทพร  เมฆจันทร์ 
 

รางวัล"ครูดีต้นแบบสังคมไทยดีเด่น" 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม 
(องค์กรสาธารณประโยชน์เลขท่ี 
๒๔๒๗) 

รางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ 
สาขาเพชรผู้สอนเกียรติคุณข้าราชการครูดีเด่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
สมาคมเมโลเดียน 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง 
ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER 
ONE IDOL) จังหวัดนครปฐม รุ่นท่ี 12 
ประจำปี 2565 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
นครปฐม 

รางวัล "พชรสุวรรณ" ในฐานะ  
" เอกลักษณ์อนุรักษ์ไทยด้านนาฏศิลป์" 

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์ 
พัฒนาสังคม 



๑๙ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
นางสาวทนงพร ศรีอัฒชา รางวัลชนะเลิศ ทักษะการ

ประกวดคลิปวีดีโอ ต้าน
ภัยดควิด 2019 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวสุดารัตน์ ดีช่ืน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
นายแสนรัก  สีกล่ำ ผ่านการคัดเลือกโครงการ

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย๑-
๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์แบบ
ออนไลน์ ๑๙ เมษายน - ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อนักเรียน รางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน 

นายศรีปริยัติ ทองชาวนา เกียรติบัตร 

 

ตอบปัญหาด้านการบริหาร 
จัดการเมือง ระดับ ม.ปลาย ประจำปี 
พ.ศ.2565 (Mahanakorn Quiz 
2022) 

นายเปรมภัทร ตันตี 

นางสาวฉัตรฤทัย  น้อยปั่น 

นายพุฒิพงศ์  นาคสิทธิ์ 

นายสิทธิโชค  สาตลี 

นางสาวจิดาภา พรพรรณกร 

นายธนกร  ปัญญาภรณ์ เกียรติบัตร ตอบปัญหาคุณธรรมออนไลน์ ประเภทผู้มี
ความรู้เรื่องหลักการพื้นฐานของคุณธรรม 
“ดี” 

 

น.ส.วลัยทิพย์  ทรงวาจา 

น.ส.เกศมณี  เดชพรม 

น.ส.กมลลักษณ์  ไชยเดช 



๒๐ 

ชื่อนักเรียน รางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน 

น.ส.เพียงลดา  รินทา 

น.ส.รัตนาภรณ์  นิยมพงษ์ 

น.ส.วราพร  กองศรีพิลารมย์ เกียรติบัตร ตอบปัญหาคุณธรรมออนไลน์ ประเภท
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อนักเรียน รางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน 

เด็กชายดลธาม  วงเทวัน รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชายคู่ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 
จังหวัดนครปฐม 

เด็กชายไตรรักษ์  จินตนาสมบัติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชายคู่ การแข่งขันกีฬาเปตอง 
“ตาก้องคัพ ครั้งท่ี 1” 

เด็กชายนราธิป  เอี่ยมประพันธ ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชายคู่ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 
จังหวัดนครปฐม 

เด็กชายกันตภณ  ยิ้มน้อย รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ชายคู่ การแข่งขันกีฬาเปตอง 
“ตาก้องคัพ ครั้งท่ี 1” 

เด็กหญิงอนัญพร  บางทราย ชนะเลิศ กีฬา เปตอง ประเภท หญิงคู่ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 
จังหวัดนครปฐม 

เด็กหญิงสุภัชชา ขุมทอง ชนะเลิศ กีฬา เปตอง ประเภท หญิงคู่ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ  
จังหวัดนครปฐม 

เด็กชายอนุเทพ  สุขโพธิ์เพ็ชร รองชนะเลิศอันดับ 2  

ประเภท เด่ียวชาย 

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 
จังหวัดนครปฐม 

นางสาวอุ้มบุญ   ไพรศร ี รองชนะเลิศอันดับ 2                           
ประเภท ทีมหญิง  

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 
จังหวัดนครปฐม 



๒๑ 

นางสาวมนต์วลี   พันแดง รองชนะเลิศอันดับ 2                           
ประเภท ทีมหญิง  

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ  
จังหวัดนครปฐม 

นางสาวถนิมพร   เสนีวงศ์ ณ 
อยุธยา 

รองชนะเลิศอันดับ 2                            
ประเภท ทีมหญิง  

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 
จังหวัดนครปฐม 

นางสาวอมลวรรณ  เช็ดขุนทด รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬา วูซู 
นน.ไม่เกนิ 56 กิโลกรัม ประเภท 
ประลองยุทธ 

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

ครั้งท่ี 47 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
นางสาวอนัญญา สิรโชติกุล รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง  การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE IDOL) จังหวัดนครปฐม 

รุ่นท่ี 12 ประจำปี 2565 
นางสาวธัญญาพร เส็งนา รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE IDOL) จังหวัดนครปฐม 

รุ่นท่ี 12 ประจำปี 2565 
นางสาวเบญญาภา  พลับสอาด รางวัล"สุดยอดเด็กไทยดีเด่นแห่งปี"  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 
นางสาวอนัญญา สิรโชติกุล รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง  การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE IDOL) จังหวัดนครปฐม 

รุ่นท่ี 12 ประจำปี 2565 
 
 



๒๒ 

๑๐. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียน

ท่ีลง 
ทะเบียน
เรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน รวม ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. จำนวนนักเรียน
ที่ได้ 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส    จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 3,490 1,652 430 401 270 226 149 196 16 150 0 3,340 3.25 0.96 2,483 71.15 
คณิตศาสตร์ 4,909 2,016 635 628 532 380 259 225 58 176 0 4,733 3.14 0.99 3,279 66.80 
วิทยาศาสตร์ 8,826 4,147 1,1

71 
947 725 592 333 431 175 305 0 8,521 3.22 1.02 6,265 70.98 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5,693 2,483 788 642 507 413 298 250 110 198 4 5,491 3.17 1.02 3,913 68.73 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

6,069 3,190 800 718 489 319 211 166 8 168 0 5,901 3.40 0.83 4,708 77.57 

ศิลปะ 3,815 1,818 425 439 283 278 189 292 0 91 0 3,724 3.20 1.00 2,682 70.30 
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

4,713 1,971 519 552 370 338 220 332 24 387 0 4,326 3.15 1.02 3,042 64.54 

ภาษา 
ต่างประเทศ 7,854 3,813 956 880 593 453 290 364 107 395 3 7,456 3.28 0.98 5,649 71.93 

รวม 45,369 21,090 5,724 5,207 3,769 2,999 1,949 2,256 498 1,870 7 43,492 3.23 0.98 32,021 70.59 
ร้อยละ 100 46.49 12.62 11.48 8.31 6.61 4.30 4.97 1.09 4.12 0.01 95.86     

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 70.59 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1)  ถึงค่อนข้างดี (2.5) 24.19 
ไม่ผ่านการประเมิน 5.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓ 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  256๔ 

ระดับชั้น รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 331 322 515 408 657 739 297 317 
ม.2 308 214 371 262 550 849 327 292 
ม.3 398 322 511 374 833 641 356 298 
รวม 1,037 858 1,397 1,044 2,040 2,229 980 907 
ม.4 411 406 456 345 983 493 451 445 
ม.5 397 429 383 348 300 394 441 410 
ม.6 454 444 393 464 362 478 428 378 
รวม 1,262 1,279 1,232 1,157 1,645 1,365 1,320 1,233 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาพื้นฐาน  
ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ



๒๔ 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  256๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 262 0 2 75 185 260 99.24 
ม.2 244 0 11 75 158 233 95.49 
ม.3 282 0 1 7 274 281 99.65 
รวม 788 0 14 157 617 774 98.22 
ม.4 298 0 1 13 284 297 99.66 
ม.5 260 0 1 37 222 259 99.62 
ม.6 274 0 1 36 237 273 99.64 
รวม 832 0 3 86 743 829 99.64 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดี ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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๒๕ 

         ๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  256๔ 

 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 262 0 2 57 203 260 99.24 
ม.2 244 0 10 71 163 234 95.90 
ม.3 282 0 1 9 272 281 99.65 
รวม 788 0 13 137 638 775 98.35 
ม.4 298 0 0 9 289 298 100.00 
ม.5 260 0 1 31 228 259 99.62 
ม.6 274 0 1 22 251 273 99.64 
รวม 832 0 2 62 768 830 99.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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๒๖ 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๔ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับผ่านขึ้นไป 

 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1.ความสามารถในการส่ือสาร 13 29 42 198 269 95.39 

2.ความสามารถในการคิด 28 34 59 161 254 90.07 

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 26 40 51 165 256 90.78 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 16 18 40 208 266 94.33 

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 8 25 37 212 274 97.16 

รวม 91 146 229 938 1,319 93.95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 

ระดับผ่านขึ้นไป 
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๒๗ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๔ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1.ความสามารถในการส่ือสาร 10 17 20 226 263 96.34 

2.ความสามารถในการคิด 7 15 30 221 266 97.44 

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 18 26 47 182 255 93.41 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 19 34 40 180 254 93.04 

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 8 23 33 209 265 97.07 

รวม 62 115 170 1,018 1,303 95.46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
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๒๘ 

ข้อมูลนักเรียนด้านอืน่ ๆ 
ท่ี รายการ จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 จำนวนนักเรียนมนี้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
1498 9๓.98 

2 จำนวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอม
เมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

1594 100 

๓ จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 10 0.62 
5 จำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ - - 
6 จำนวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 1592 99.87 
7 จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) ๓4 2.09 
8 จำนวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 66 4.14 
9 จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน - - 

10 จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 504 96.๓7 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 242 9๓.80 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 262 98.87 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

1๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2563 
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 

(   ) กำลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  ( √ ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 
คุณภาพของนักเรียน 
       จุดเด่น โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน   
ทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี นาฏศิลป์ กีฬา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาค 
นอกจากนี้ครูท่ีปรึกษาให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนจนสามารถแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือ
นักเรียนในเบื้องต้นได้ อีกทั้งนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยโรงเรียนได้นำกระบวนการลูกเสือมาใช้เพื ่อเสริมสร้างคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ผู้เรียนให้เป็นไปตาม Boy Scout RSBS Model 
      จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากสภาพปัญหาของความหลากหลายทางด้านความเป็นอยู่ของนักเรียน 
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด๑๙ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน Online  มีนักเรียนส่วนใหญ่ท่ี
ประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร และอินเตอร์เน็ต wifi     
ในการเรียนที่บ้าน ทางโรงเรียนต้องมีการเตรียมแผนรองรับในการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเสมอ
ภาคจนกว่าการแก้ปัญหาเรื่อง สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ จะคล่ีคลายลง 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั ้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
และมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง
และเป็นระบบ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความปลอดภัย สวยงาม มีชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกขอเข้าใช้สถานท่ี 

จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตาม  
หลักสูตรสถานศึกษา ควรดำเนินการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นมากขึ้น โดยการเชิญวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการให้ความรู้กับนักเรียนมากขึ้น 



๓๐ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

จุดเด่น ครูมีศักยภาพมีความตั ้งใจ มุ่งมั ่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เร ียนรู้                       
ที ่เน้นทักษะ กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้ว ิธ ีการสอนและแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย ให้นักเรียน                 
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานท้ังต่อตนเองและโรงเรียน 

จุดที ่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งในห้องเรียน การสอนออนไลน์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนและโปรเจคเตอร์  ซึ่งมีอายุ 
การใช้งานนาน ไม่ทันสมัย ไม ่สามารถรองร ับแอพพลิเคชั ่นใหม่ที ่จำเป็นในการจัดการเร ียนการสอนได้  
เคร ื ่องกระจายสัญญาณอินเทอร ์ เน ็ตท ี ่ม ีข ้อจำก ัด การกระจายสัญญาณให ้ครอบคลุม รวดเร ็วท ั ่วถึง  
และเคร ื ่องใช้สำน ักงานที ่จำเป ็นในการจัดการเร ียนการสอน อาทิ พร ิ ้นเตอร ์ กระดาษในการจัดทำส่ื อ 
การจัดการเรียนการสอน แฟ้มงาน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1) พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

2) พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม การนำนวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
3) พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ                 

สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
4) ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น           

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับประเทศ 
5) พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที ่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที ่สูงขึ ้นและ                     

การประกอบอาชีพ  
6) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยบูรณาการและสอดแทรกในเนื้อหาทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
7) จัดทำโมเดลในการบริหารงานทั้งระบบ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัยดำเนินงานตาม

กระบวนการ PDCA 
8) ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 
9) จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
10) สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพให้ได้รับโอกาส ได้รับการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
11) ส่งเสริมการผลิตและใช้ส่ือรวมถึงงานวิจัยในช้ันเรียน 
12) พัฒนากระบวนการ PLC โดยจัดให้มีการแรกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
13) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 



๓๑ 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไป
ตามรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ 
บุคลากร งบประมาณ และบริหารท่ัวไป ดังนี้ 

ด้านวิชาการ โรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้สื่อรวมถึงงานวิจัยในชั้นเรียน  ใช้กระบวนการนิเทศ เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของสถานศึกษาและสู่มาตรฐานสากล อีกท้ังส่งเสริมความสามารถและทักษะของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

ด้านงานปกครองและบุคลากร โรงเร ียนมีการส่งเสริมและพัฒนาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
(Praticipative Managment) มีการเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ พัฒนากระบวนการชุมชน แห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ นอกจากนี้มีแนวทางในการ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยการบูรณาการและ
สอดแทรกในเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามลักษณะของ NAKA MODEL 

ด้านงบประมาณ มีแนวทางจัดสรร ส่งเสริมงบประมาณ ตามการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) 
เพื่อให้อย่างพอเพียงตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และขอคำปรึกษา
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป โดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นเป็นสำคัญ 

ด้านอาคารสถานที ่  ม ีการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่ เอ ื ้อต่อ                    
การเรียนรู้ มีความปลอดภัย รวมท้ังมีการจัดสภาพสังคมท่ีดีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ัวถึง
ทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกในด้านงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                                               
จุดเน้น ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓ ดี (๕ ข้อ) 

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะ 

      สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมให้ชัดเจนในประเด็นการระบุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตาม  
จุดเน้นในภาพรวม เช่น ผู้เรียนมีทักษะด้านในศตวรรษท่ี ๒๑ ร้อยละ ๖๕ หรือ มีคุณภาพ ระดับ ดีหรือระบุเป้าหมาย 
แยกเป็นแต่ละทักษะให้ครบทุกด้าน เช่น ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำร้อยละ ๖๕ หรือ มีคุณภาพ 
ระดับดี เป็นต้น ควรเชื่อมโยงให้เห็นว่านำผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา มากำหนดเป็นแผนและวิธีพัฒนาทักษะ 
แต่ละด้านอย่างไร มีการร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดบ้างเพื่อบูรณาการกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องและ  
ส่งเสริมกัน มีวิธีการวัด ประเมินผลการดำเนินงานด้วยเครื่องมือใดบ้าง มีผลการประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
ที่ตั ้งไว้และผลดำเนินการของปีที ่ผ่านมาเป็นอย่างไร และนำจุดเด่น บทเรียนที่ได้จากการจัดการความรู้  (KM)  
ในการแก้ไขปัญหาจนประสบความสำเร็จมาวางแผนพัฒนาโครงการเดิม หรือจัดทำโครงการใหม่ให้มีประสิทธิผล  
สูงขึ้นในปีต่อไปอย่างไร เมื่อส้ินสุดโครงการ ควรรายงานว่าได้นำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดบ้าง เช่น ผู ้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ชุมชน ฯลฯ ผ่านวิธีการหรือช่องทางใดบ้าง เช่น  
จัดทำ แผ่นพับ/วารสาร เอกสารออนไลน์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เป็นต้น 

 

 

 

 



๓๓ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                                                                                                                                 
จุดเน้น การบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓ ดี (๕ ข้อ) 

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน ปีการศึกษา
ต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะ 

   สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในประเด็นการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการมี
ส่วนร่วม โดยควรกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน   
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ชัดเจน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควรนำเสนอว่ามีวิธีการประเมินผล  
และการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมท่ีชัดเจนอย่างไร มีผลการประเมินสูงหรือต่ำกว่าเป้าหมาย
และเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านเป็นอย่างไร ควรนำเสนอว่ามีการรายงานผลการบริหารจัดการของ  
สถานศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ฯลฯ โดยวิธีการใดและควร 
นำเสนอการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และออนไลน์ ได้แก่ Website หรือเอกสาร 
แผ่น พับของสถานศึกษา เป็นต้น 



๓๔ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                                                                                
จุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันป o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓ ดี (๕ ข้อ) 

✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด การเรียน
การสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน อย่าง
เป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของครู
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะ 

      สถานศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญว่า 
ดำเนินการอย่างไร เช่น การนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารและ
จัดการเชิงระบบของสถานศึกษา หรือสร้าง MODEL ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของสถานศึกษา เป็นต้น ที่เห็นการทำงาน
แบบองค์รวม เช่น การนำเสนอกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning ในทุกรายวิชา  
การนำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ทั ้งแบบ On-Site และ Online การประเมินประสิทธิภาพของสื่อสารสนเทศ  
แหล่งเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ใน การจัดการเรียนรู้ว่าส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างไร เช่น ความสนใจ 
ความเข้าใจในเนื้อหา คุณภาพของผู้เรียนตาม จุดเน้น เป็นต้น รวมถึงการนำเสนอแนวทางการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนการสอนที่สถานศึกษาได้ดำเนินการ เช่น การนิเทศ การจัดกิจกรรมชุมชมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น และเมื่อจบปีการศึกษามีการรายงานผลการดำเนินงาน ควรเผยแพร่ใน
เว็บไซต์หรือ Facebook ของสถานศึกษา รายงานการประเมิน ตนเองด้วยการวาง QR Code หรือ Link เข้าสู่เว็บไซต์
ของสถานศึกษา ให้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

 

 



๓๕ 

สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

    สถานศึกษาควรมีข้อมูลหลักฐานที่มีคุณภาพ สะท้อนผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนและมีความชัดเจน ควรเพิ่ม
แผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในบทสรุปผู้บริหาร ควรเพิ่มข้อมูลด้านบริบทของสถานศึกษาและ
ข้อมูลพื้นฐานท่ีสำคัญ ได้แก่ ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป อัตราส่วนผู้เรียน ต่อห้อง จำนวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนจริงในแต่ละปีการศึกษา เป็นต้น  สถานศึกษาควรเพิ่มจุดเน้นในการพัฒนาแต่ละมาตรฐาน ข้อมูล
ระยะเวลาของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาพร้อมเป้าหมายรายปี ข้อมูล/หลักฐานอ้างอิงประกอบ
ผลการประเมินคุณภาพท่ีนำไปสู่การบรรลุ เป้าหมาย ได้แก่ รูปแบบ/วิธีการท่ีเลือกใช้ ขั้นตอนการพัฒนา สารสนเทศ
เชิงปริมาณหรือคุณภาพจากการวัด ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการตามแผนเมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย และผลการประเมินสูงหรือ ต่ำกว่าเป้าหมาย และเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีที ่ผ่านมาเป็น
อย่างไร มีข้อมูลจากการนิเทศ กำกับติดตาม ข้อเสนอแนะจากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีต่อไป ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เช่น จัดทำเป็น
เอกสารประกอบการประชุม หร ือเอกสารอิเล ็กทรอนิกส์ใส่ใน Website หรือ Facebook ของสถานศึกษา  
หรือทำเป็น QR Code ที่สามารถเชื่อมโยงให้ ผู้เกี ่ยวข้องสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลหลักฐานอื่น ๆ ที่สถานศึกษา
ต้องการเผยแพร่ได้ 

 
15. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนได้นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยการนำข้อมูลหลักฐาน มาสะท้อนผลการดำเนินงานให้มีความครบถ้วนและมีความชัดเจน โดยใช้
แผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นมาตรฐาน มีการเพิ่มจุดเน้นในการพัฒนาแต่ละมาตรฐาน เพิ่มข้อมูลระยะเวลาของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมเป้าหมายรายปี ข้อมูล/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการประเมิน
คุณภาพท่ีนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  มีการกำหนดรูปแบบ/วิธีการ ขั้นตอนการพัฒนาสารสนเทศเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพจากการวัดประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการตามแผน และเปรียบเทียบกับผลการ
ดำเนินงานในปีที ่ผ่านมา มีการนำข้อมูลจากการนิเทศ กำกับติดตาม ข้อเสนอแนะจากบุคคล หรือหน่วยงานท่ี
เกี ่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีต่อไป มีการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ผู ้เกี ่ยวข้องรับทราบอย่างทั ่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ที ่หลากหลาย  อาทิ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
ใน Website, Facebook ของสถานศึกษา และ QR Code  
 

 

 



๓๖ 

16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  

 16.1 การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ 
ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน ใช้หลักการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, 
SBM และบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม  
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๓ งานวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน  
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
7. งานนิเทศการศึกษา 
8.  งานพัฒนาและดำเนินงานสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
9.  งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
10. งานจัดการเรียนการสอน 
11. งานจ ัดทำระเบ ียบและแนว
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ด ้ า น ว ิ ช า ก า ร ข อ ง
สถานศึกษา 
12. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
1๓. งานแนะแนว 
14. งานส ่ง เสร ิมช ุมชนให ้ม ีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
15. งานประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน 
16. งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร
หน่วยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
17.งานรับนักเรียน 
18. งานพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

1. งานแผนงานและจัดทำคำ
ของบประมาณ 
2. งานตรวจสอบ   ต ิดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
๓. งานการเงินและการบัญชี 
4. งานพัสดุ และสินทรัพย์ 
5. งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
6. งานจัดหาผลประโยชน์กับ
ทรัพย์สิน 
7. งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
8.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน 
9.งานสารสนเทศโรงเรียน 
10.งานจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
11.งานจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

1. งานวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่งสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง 
2.งานทะเบ ียนประว ัต ิและ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๓. งานวินัยและการรักษาวินัย 
และออกจากราชการ 
4.ง า น พ ั ฒ น า ส ่ ง เ ส ริ ม
ข ้ า ร าชกา ร  และบ ุ ค ลากร
ทางการศึกษา 
5.ง า น ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
6. ง า น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
7. งานกิจการนักเรียน 
8. งานระบบดูแลช ่วยเหลือ
นักเรียน 
9.งานต่อต้านสารเสพติดใน
สถานศึกษา 
10.งานค ุณธรรมจร ิยธรรม
นักเรียน 
11.งานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
12. งานรักษาความปลอดภัย 
1๓. งานส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน 
 

1. งานสำนักงานผู้อำนวยการ 
2. งานดำเนินงานธุรการ 
๓ . งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
4. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
7. งานดูแลอาคารสถานที ่และ
สภาพแวดล้อม 
8. ง า น ป ร ะ ส า น ร า ช ก า ร 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
9. งานส ่ง เสร ิมสน ับสน ุนและ
ประสานการศึกษาของบุคลากร 
ช ุมชน องค ์กรหน ่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
10.งานวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
11.งานจัดทำสำมะโนนักเรียน 
12.งานเสนอความเห็นเกี ่ยวกับ
เรื ่องการจัดตั ้ง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
1๓.งานประสานการจัดการศึกษา
ใ น ร ะ บ บ น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ 
ตามอัธยาศัย 
14. งานโภชนาการ 
15. งานทัศนศึกษา 
16.  งานประชาส ัมพ ันธ ์งาน
การศึกษา 

 

 
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 



๓๗ 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

“สถาบันผู้นำแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ทัดเทียมและมีคุณภาพ 
๓. ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค์ตามหลักสูตร และค่านิยม

หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา 

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
๖. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
  

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
     1.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 

1.1.๑ พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้าน
วิชาการ 
๑.๑.๒ พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนภูมิสังคมอาชีพ
และหลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและมาตรฐานสากล 
๑.๑.๓ ปรับปรุงวิธ ีการวัดและประเมินผล
น ั ก เ ร ี ยน ให ้ ตอบสนองคว ามแตกต ่ า ง 
ท่ีหลากหลายของนักเรียนทุกกลุ่ม 
๑.๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตร
ประชาธ ิปไตย ความเป ็นไทย เศรษฐกิจ
พอเพ ียง  การอน ุร ักษ ์ส ิ ่ งแวดล ้อมและ 
การป้องกันยาเสพติด 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 



๓๘ 

  

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.2 การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

 

๑ .๒.๑ ส ่ง เสร ิมสน ับสน ุนให ้ม ี โครงการ                
เพ ื ่ อพ ัฒนาการเร ียนร ู ้ ของน ัก เร ียน ใน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
๑.๒ .๒ พ ัฒนานักเร ียนให ้ม ีสมรรถนะใน            
การเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ  
๑.๒.๓ ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาต่างประเทศ 
๑.๒.๔ รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ปลูกฝังคุณธรรม จร ิยธรรม  
สันติว ิธ ี จ ิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสำนึก 
ความร ับผิดชอบ ให้แก ่น ักเร ียนทุกระดับ
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
๑.๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๑.๒.๖ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้าน
การอน ุร ักษ ์ทร ัพยากรและส ิ ่ งแวดล ้ อม 
ประว ัต ิศาสตร ์ประชาธ ิปไตย เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.๒.๗ ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนด้วย
กระบวนการสะเต็มศึกษา(STEM Education)  
๑.๒.๘ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1.3  การพัฒนาสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 

๑.๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนเข้ารับการคัดเลือก 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
๑.๓.๒ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
รวมท้ังส่ือทางไกล ส่ือออนไลน์ ออนแอร์  
๑.๓.๓ จัดให้สถานศึกษามีความเป็นเลิศ
เฉพาะด้านในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
๑.๓.๔ พ ัฒนาสถานศึกษาให ้ม ีค ุณภาพ
มาตรฐาน 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 



๓๙ 

  

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

๒.๑ พัฒนาทักษะการเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพร้อมใช้ Free 
WiFi  
๒.๒ บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา  
๒.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
(Community) ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

๓. ยุทธศาสตร์การเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

๓.๑ ส ่ง เสร ิมให ้ม ีระบบคัดกรอง ระบบ               
เฝ ้ าระว ั ง  ระบบช ่วยเหล ือด ูแล ระบบ               
แนะแนว และระบบการส่งต่อนักเรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ตามศักยภาพของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ ส่งเสร ิม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นท่ี 
๓.๓ ส่งเสร ิม สนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับกลุ ่มเป้าหมายพิเศษที ่เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย 
๓.๔ สนับสนุนการเรียนฟรีจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
๓.๕ ส ่ ง เสร ิ มสน ับสน ุนการจ ัดสรรทุน               
หนึ่งทุน หนึ่งอำเภอ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ศึกษาต่อต่างประเทศ 
๓.๖ สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสทำงานและ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(งานกิจการนักเรียน) 

4. ย ุทธศาสตร์การพัฒนาครูทั้ง
ระบบ 

๔ . ๑  ก ำ ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ว า ง แ ผ น                        
การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๔.๒ ส่งเสร ิมการพัฒนาและฝึกอบรมครู/ 
ผู ้เชี ่ยวชาญสู ่การเป็นครูมืออาชีพในแต่ละ
สาขา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 



๔๐ 

  

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔.๓ ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และบุคลากร
จากภายนอก ได ้แก ่  คร ูภ ูม ิป ัญญา และ
บุคลากรจากสถานประกอบการเข้ามาเป็น
ครูผู้สอนในสถานศึกษา 
๔.๔ ส่งเสร ิมขว ัญ กำลังใจ แรงจูงใจและ
กำหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้า/ การคงอยู่
ของการประกอบวิชาชีพครู 
๔.๕ ยกย่อง เชิดชู คนดีคนเก่งในสายวิชาชีพ
ท้ังในและนอกระบบ 
๔.๖ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาครูท้ังระบบ 

5. ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาการ
บริหารจัดการ 

๕.๑ ปรับโครงสร้างการบริหารภายในเพื่อมุ่งสู่
การดำเนินงานเชิงบูรณาการ 
๕.๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
๕.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การบริหารจัดการ 
๕.๔ ส ่ ง เสร ิมสน ับสน ุนการทำงาน เ ชิ ง              
บูรณาการ/การสร้างเครือข่ายการทำงาน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรอื่น 
๕.๕ สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษา
รับผิดชอบผลผลิตของตนเองต่อสังคม 
๕.๖ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรการของกระทรวง 
ศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๖. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ 

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
ด้วยระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบทของพื้นท่ี 
๖.๒ ส่งเสริมการทำการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ และตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น  สหวิทยาการ และ

กลุ่มบริหารวิชาการ 



๔๑ 

  

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เพิ ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในระดับ
สากล 
๖ . ๓  ก ำห น ด ให ้ ม ี ห น ่ ว ย ง านก ล าง ใน 
การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย
เพ ื ่อพ ัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน                 
การสอน 

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล (World - Class 
Standard School) 

๗.๑ ส ่ง เสร ิมให ้คร ูสามารถจ ัดการเร ียน             
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล การสอน
ได้สองภาษา การพัฒนาการใช้ IT ใช้ระบบ
การวัดผลประเมินผลแบบมาตรฐานสากล      
ใช้หนังสือเรียนและสื ่อภาษาต่างประเทศ  
แลกเปลี ่ยนการเร ียนร ู ้การจ ัดการเร ียน                  
การสอนระดับนานาชาติ ครูมีผลงานวิจัย และ
จัดทำหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานสากล 
๗.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับชาติ มีความสามารถ และ
ความถน ัดท ี ่ แข ่งข ันระด ับนานาชาต ิ ไ ด้   
น ักเร ียนเร ียนต่อในระดับสูงจนถึงระดับ 
อ ุดมศ ึกษาในอ ัตราส ูง ใช ้ภาษาไทยและ
ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ใ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ไ ด ้ ดี   
เขียนเรียงความขั้นสูงได้  สามารถผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ได้ ทั ้งด้านวิชาชีพและวิชาการ  
มีผลงานประเภทโครงงาน 
7.๓ ผู ้บร ิหารมีว ิ สัยทัศน ์และสามารถนำ
โ ร ง เ ร ี ย น ส ู ่ ก า ร เ ป ็ น ม าต ร ฐ าน ส าก ล  
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  มีความเป็น
ผู ้นำทางวิชาการ (Academic Leadership) 
ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ  มีศักยภาพ            
ก า ร ใ ช ้  IT  ม ี ค ว า ม ส าม า ร ถ ใ ช ้ ภ าษา 
ต่างประเทศในการสื ่อสาร มีระบบการจัด
ความรู ้และสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ และมี

กลุ่มบริหารวิชาการ 



๔๒ 

  

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ทัดเทียมและมีคุณภาพ 
๓. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 

๑๒ ประการ 
๔. โรงเรียน ครู และนักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  และ

บูรณาการการจัดการศึกษา 
๖. การบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ รองรับการกระจายอำนาจ ทุก

คนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ยกระดับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
๗. บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้นำท่ีมีความรู้ สามารถพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
๘. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศด้านวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทาง

ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

“ยิ้มแย้ม  ทักทาย  ยกมือไหว้  สวัสดี” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
 
 
 



๔๓ 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ : ดี 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ของโรงเรียน คือ “สถาบันผู ้นำแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สู ่มาตรฐานสากล บนพื ้นฐานความเป็นไทย”  
โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล และโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ( SMT) 
ตามมาตรฐาน สสวท. ม ีการพัฒนา  ปรับปร ุง การจัดการเร ียนการสอน  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
การศ ึกษาแห ่งชาติ   พ.ศ. 2542 และหลักส ูตรแกนกลางการศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน พ ุทธศ ักราช 2551  
โดยจัด กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามแนวการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) มีการจัดการเร ียนร ู ้แบบบูรณาการ ส่งเสร ิมการใช้เทคโนโลยีในการเร ียนการสอน 
และส่งเสริมให้ผู ้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมทุกด้านภายในโรงเรียน 
เน้นเรื่องการปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรู้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย รวมทั้งสิ ้น 49 โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

โรงเรียนมีกระบวนการในการพัฒนาผู ้ เร ียนโดยนำ RSBS Scout Model มาบูรณาการในการ        
จัดการเรียนการสอนเพ ื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
โ ด ย จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม พ ั ฒ น า ก า ร อ ่ า น แ ล ะ ก า ร เ ข ี ย น ต า ม โ ค ร ง ก า ร ว ั น รั ก ภ า ษ า ไ ท ย  ก า ร จ ั ด ก า ร 
เร ียนการสอนที ่ส่งเสริมการอ่านในรายวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะอาชีพ 
โครงการท่องโลกวัฒนธรรมและเรียนรู้ภาษาจีน (กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรม “เทศกาลตรุษจีน”)  การจัดกิจกรรม 
การเร ียนร ู ้ส ่งเสร ิมผู ้ เร ียนให้ม ีท ักษะการฟัง พ ูด อ ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกับคร ูต ่างชาติ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)   
มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง 
มีการจัดการเรียนการสอนที ่ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  และสรุปความรู ้ได้ด้วยตนเอง       
เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ที ่ เน ้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ มีการว ัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเคร ื ่องมือและว ิธ ีการที ่หลากหลาย 
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และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ  
ด้วยโครงงานอาชีพ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความถนัดทางอาชีพ และจัดทำ Portfolio 
เพ ื ่อการศ ึกษาต่อและการประกอบอาช ีพ  ส่งผลให ้น ักเร ียน  ม ีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนอย ู ่ ในระด ับดี 
ตามค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

 
  1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 เป้าหมาย ระดับดี : ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับช้ัน                                                                                                           

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ  

การลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู ้เรียนใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
อาทิ โครงการวันรักภาษาไทย การจัดการเรียนการสอนที ่ส่งเสริมการอ่านในรายวิชาการอ่านและพิจารณา 
วรรณกรรม โครงการท่องโลกวัฒนธรรม และเรียนรู้ภาษาจีน (กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรม “เทศกาลตรุษจีน”) 
ก ิจกรรมว ันคร ิสต ์มาส และการจ ัดก ิจกรรม  การเร ียนร ู ้ส ่ ง เสร ิมผ ู ้ เร ียนให ้ม ีท ักษะการฟ ัง พ ูด อ ่าน 
และเข ียนภาษาอ ั งกฤษ ภาษาจ ีนก ับคร ูต ่ างชาติ  โครงการส ่ ง เสร ิมความเป ็น เล ิศทางคณ ิตศาสตร์  
(กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์)  
         ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

- แบบประเมินการอ่าน การเขียน ของแต่ละระดับช้ัน 
- แบบประเมินการนำเสนอช้ินงาน/ผลงานของนักเรียน รายงานกลุ่ม  
- แบบสรุป/รายงานการนำเสนอช้ินงาน/ผลงานของนักเรียน รายงานกลุ่ม 
- สรุปผลการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
- ช้ินงานของนักเรียน ได้แก่ การเขียนเรียงความ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ รายงาน

โครงการวันรักภาษาไทย รายงานสรุปโครงการท่องโลกวัฒนธรรมและเรียนรู้ภาษาจีน 
(กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรม “เทศกาลตรุษจีน”) รายงานผลการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์) 

 ผลความสำเร็จ  
- นักเรียนร้อยละ 71.15 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 

อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 
- นักเรียนร้อยละ 95.30 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด

ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการส่ือสารตามเกณฑ์การประเมิน 
ของโรงเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 71.93 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด 
มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 
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- นักเรียนร้อยละ 66.80  ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีความสามารถในการคิดคำนวณอยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 79.34 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศท่ี 
2 (ภาษาจีน) ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 
 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
        เป้าหมาย ระดับดี : ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบในระดับ 2 ข้ึนไป 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
โรง เร ียนม ีกระบวนการพ ัฒนาผ ู ้ เ ร ี ยนให ้ม ีความสามารถในการค ิดด ้วยว ิธ ีการท ี ่หลากหลาย 

ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับผู ้เร ียน มีการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ 
โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามแนวการสอนเชิงรุก (Active Learning) ทั้งในรูปแบบการระดมสมอง 
แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก ครูเน้นเทคนิคการใช้คำถาม 
เทคนิคการเร ียนแบบร ่วมมือ เทคนิคเพื ่อนช่วยเพื ่อน เทคนิคการเสร ิมแรง การใช้สถานการณ์จำลอง  
การใช้ประเด็นสังคมเชื ่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นเหตุเป็นผล และจัดกิจกรรมการแข่งขัน  
ความสามารถทางวิชาการท้ังในโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก และจากการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบโครงงาน 
ในรายวิชาการศึกษาค้นคว ้าอ ิสระ ( IS1) และวิชาการสื ่อสาร และการนำเสนอ (IS2) ส่งผลให้น ักเร ียนมี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหามีการศึกษาข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถคาดการณ์ 
ประเม ิน  เล ือกแนวทางการต ัดส ินใจและแก ้ ไขป ัญหาอย่ างม ีว ิ จารณญาณ โดยใช ้ เหต ุผลประกอบ 
มีความสามารถในการแสวงหาความร ู ้ได ้ด ้วยตนเอง ร ู ้จ ักการวางแผน  การดำเน ินงานอย่างเป ็นระบบ 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื ่น สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
และแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นก ับผ ู ้อ ื ่น เพื่ อร ่วมมือกันแก ้ป ัญหา สามารถสร ุปองค์ความร ู ้ได ้ด ้วยตนเอง 
และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
- สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
- ผลงานนักเรียน ได้แก่ โครงงาน  
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ 

รายงานสรุปโครงการนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์รายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ (กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์) 

ผลความสำเร็จ 
- นักเรียนร้อยละ 98.95 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

อยู่ในระดับดี 
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- นักเรียนร้อยละ 90.07 ของจำนวนนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 97.44 ของจำนวนนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 90.78 ของจำนวนนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 93.41 ของจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 
สำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาตามเกณฑ์การประเมิน ของโรงเรียน 

 
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมาย ระดับดี : ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีความสามารถนำกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู ้มีความรู ้และทักษะพื ้นฐานในการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง 

โดยจัดรายวิชาเพิ่มเติม เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
การศึกษาค้นคว ้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) โดยมีการจัดกระบวนการเร ียนร ู ้ท ี ่ม ุ ่งให ้ผ ู ้ เร ี ยน 
ได้ศ ึกษาค้นคว ้าด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ท ี ่หลากหลาย เพ ื ่อเป็นการพัฒนาผู ้เร ียนให้ผ ู ้เร ียน  
ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื ่องประเด็นที ่ตนเองเกิดความสนใจ เริ ่มตั ้งแต่การกำหนดประเด็นป ัญหา 
และดำเนินการค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลายหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นเพื ่อนำไปสู ่การสร ุปองค์ความรู ้  จากนั ้นจึงหาว ิธ ีการที ่ เหมาะสมในการสื ่อสาร  
และนำเสนอให้บุคคลอื ่นได้ร ับทราบ และสามารถนำความรู ้ที ่ได้จากการศึกษาค้นคว ้าไปทำคุณประโยชน์  
แก่สาธารณะ รวมถึงสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากโครงงาน โครงการ กิจกรรรมต่าง ๆ ในการจัดการเรียน  
การสอนทุกกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ โดยจัดการเร ียนร ู ้ทั ้งร ูปแบบออนไลน์ (Online) และออนไซต์ (On-site) 
รวมถึงให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการที่เชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปกติ  
น ักเร ียนระด ับช ั ้นม ัธยมศึกษาตอนปลายที ่ เร ียนว ิชา IS จะสร ้างนว ัตกรรมและนำเสนอในว ัน IS day 
สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จึงมีการปรับรูปแบบการนำเสนอเป็นรูปแบบผสมผสานโดยการออนไลน์ (Online) และออนไซต์ (On-site) 
ไปพร้อมกัน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- ผลงานนักเรียน ได้แก่ โครงงาน  

- บทคัดย่อรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
- การนำเสนอโครงงาน IS (Independent Study: IS) 
- รายงานสรุปโครงงานนกัเรียน 
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ผลความสำเร็จ 
- นักเร ียนร ้อยละ 96.69 ของจำนวนนักเร ียนที ่ เร ียนรายว ิชาการศึกษาค้นคว ้าด้วยตนเอง 

(Independent Study: IS) มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมผ่านตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
และมีผลงานจากการทำโครงงานส่ิงประดิษฐ์  

- นักเรียนร้อยละ 16.25 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด สามารถสร้างนวัตกรรม นำนวัตกรรมไปใช้ 
และมีการเผยแพร่ 

 
1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         เป้าหมาย ระดับดีเลิศ : ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การนำเสนอ

ผลงาน การสร้างชิ้นงานจากการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข สามารถนำเสนอในรูปแบบของโครงงาน 
นิทรรศการ และรายงาน รวมถึงการนำเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยี นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ โดยการเปิด
บริการให้ผู ้เรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียน ใช้ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ตภายในห้องสมุด  
และจุดกระจาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตตามบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านการใช้
เทคโนโลยี ได้อย่างเต็มท่ี มีการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยจัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การใช้ เทคโนโลยี ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  
ในการนำเสนองาน การแข่งขันเกมกีฬา E-sport ROV  และกิจกรรมการถ่ายรูป Sticker  การรายงานการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบโดยผ่านทางโปรแกรม SGS ตลอดจนการนำผลการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนต่อผู้เกี ่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า 
ชุมชนผ่านทางวารสารโรงเรียน(E-Book) เว็บไซต์โรงเรียน การจัดนิทรรศการวิชาการแสดงผลงานของนักเรียนทาง
ออนไลน์ เป็นต้น 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- สมุดบันทึกการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
- แบบรายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านท่ี 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ 

รายงานสรุปโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ รายงานผลการประเมินทักษะผู้เรียน
ด้าน Digital Literacy และความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

ผลความสำเร็จ 
- นักเรียนร้อยละ 95.86ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- นักเรียนร้อยละ 96.06 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญของ  
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 95.30 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญของ 
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการส่ือสาร ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 

 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        เป้าหมาย ระดับดี : นักเรียนร้อยละ 60-69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดในระดับ ๒  

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านเพื่อสง่เสริม 

ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดำเนินการส่งเสริม 
ให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดทำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาของสถานศึกษาท้ังรายวิชาพื้นฐ
านและรายวิชาเพิ่มเติม ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นไปตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและวางแผนด้านการศึกษา และอาชีพ 
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเอง มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างหลากหลาย เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสอน ซ่อมเสริม 
การจัดการเร ียนร ู ้ท ั ้งร ูปแบบออนไลน์ (Online) และ (On-site)  ในการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่  
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง 
ในการติดตามการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  และการประกาศผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
ด้วยระบบออนไลน์ ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ จัดหาสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 
และอุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ              

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
- สรุปผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ 
รายงานโครงการพฒันาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ 
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทย 
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีสากล 
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
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ผลความสำเร็จ 
- นักเรียนร้อยละ 71.15 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 66.80 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 70.98 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับ 3 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 68.73 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 3 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 71.93 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 77.57 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 70.30 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 
- นักเรียนร้อยละ 64.54 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพ ระดับ 3 ข้ึนไป 



๕๐ 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 

 
 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
 

 
    
 จากการประเมินด้านการอ่าน คิด ว ิเคราะห์ และเขียนของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  1 -6 
ปีการศึกษา 2564  ปรากฏผลการประเมินนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.95  
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 
 จากการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564  
ปรากฏผลการประเมินนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.07 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

 

 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
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1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
เป้าหมาย ระดับดี : นักเรียนร้อยละ 60-69 มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน

ระดับช้ัน ท่ีสูงขึ้น และการทำงานหรืออาชีพ 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน วางแผนด้านการศึกษา และอาชีพของตนเองได้
อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเอง โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะของผู้เรียน เสริมทักษะอาชีพ
และการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย กำหนดรายวิชาการเรียนตามแผนการเรียนรู้ท่ี นักเรียนสนใจ ดำเนินการ
จัดกิจกรรมโครงงานอาชีพต่าง ๆ ท้ังในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม อีกท้ัง การพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อ
การทำงานและการประกอบอาชีพ ฝึกให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ และรู้จักเป็นผู้ตามท่ีดี การ
สร้างความตระหนัก รับรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ  ฝึกทักษะ การประกอบอาชีพ ศึกษาข้อมูลด้าน
อาชีพ หลักสูตรของคณะ/สาขาท่ีเกี่ยวข้องแต่ละอาชีพ ความต้องการของตลาด แรงงาน การเตรียมตัวสู่อาชีพ การทำ
แบบทดสอบวัดความถนัดด้านอาชีพ จัดบริการสนเทศทางการศึกษา-อาชีพ มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายแนะแนว
การศึกษา-อาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อส่งเสริมการศึกษา การจัด กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ผู้เรียน
สร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานอาชีพ จัดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัว เพื่อเลือกอาชีพ การจัดกิจกรรมแนะ
แนวอาชีพนอกชั้นเรียน จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางอาชีพ จัดป้ายนิเทศทางอาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- แบบสรุปการดำเนินงานโครงงานอาชีพของนักเรียน 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบสังเกตการทำงาน แบบสัมภาษณ์ แบบสำรววจ 
- แบบประเมินทักษะพื้นฐานในการทำงาน 
- แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผลความสำเร็จ 
- นักเรียนร้อยละ 91.28 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและมีเจตคติที ่ดีต่อ

งานอาชีพ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน 
 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น และข้อเสนอแนะ 
 จุดเด่น 

1. ผู้้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ภาพรวมอยู่ในระดับดี  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม  



๕๔ 

4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไว้  
5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
6. ผู้เรียนมีศักยภาพ มีผลงานเชิงประจักษ์และเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภายใน

สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการแข่งขันทางวิชาการเป็นท่ียอมรับในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ  

 
 จุดที่ควรพัฒนา   

1. ผู้เรียนบางส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด จึงต้องมีการส่งเสริม
และพัฒนาอย่างจริงจัง  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มเติม  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่ยังมีผลการประเมินด้านต่าง ๆ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กำหนดให้มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในภาคเรียนหรือปีการศึกษาต่อไป  
2. ควรส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่ือมโยง องค์ความรู้

และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ และพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐาน  การศึกษาของ
ผู้เรียน  

3. ควรเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นและเพิ่มทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน  โดยการ
สอดแทรกเข้ากับรายวิชาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะชีวิตมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้เรียนในการศึกษา
ต่อและการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่  
1. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. โครงการเสริมสร้างนวัตกรน้อย 
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
 



๕๕ 

มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

เป้าหมาย  : ระดับดีเลิศ   ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ี
สถานศึกษากำหนดในระดับ ๓ ข้ึนไป 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเท่าเทียม โดยครูจัดการเรียนรู้ให้

เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 รวมทั้งได้พัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการและความสามารถใน
ทุกด้าน เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะชีวิต (การสร้างอาชีพ) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการ
เรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  โดยโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ว่า “สถาบันผู้นำแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล” และมีอัตลักษณ์โรงเรียนคือ “ยิ้มแย้ม ทักทาย  ยกมือไหว้  สวัสดี” อันเป็น
เป้าหมายเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   สถานศึกษาได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมี ดังนี้ 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
โรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมทำบุญ

ตักบาตรประจำสัปดาห์ กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ในวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมลงนามถวายพร สมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รูปแบบออนไลน์ 
เป็นต้น  

 2. ซ่ือสัตย์สุจริต  
 โรงเรียนได้ดำเนินจัดการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ปลูกฝังความซื่อสตัย์
สุจริตให้กับผู้เรียนไม่ให้มีการทุจริตในการสอบ หรือคัดลอกการบ้านของผู้อื่น  ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
ส่งเสริมให้มีเพื่อนช่วยเพื่อนในช่วงซ่อมเสริม และกิจกรรมของหายได้คืน  

3. มีวินัย 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
วินัยให้แก่ผู้เรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยโดยปฏิบัติตามข้อตกลงในช้ันเรียน เช่น การ
เข้าชั ้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานครูผู ้สอนให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้เรียนร่วมมือกันดูแลความสะอาด
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาติตรงเวลา การเข้าแถวซื้ออาหาร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน เช่น แต่งกาย ทรงผมถูกระเบียบ เป็นต้น  และการปฏิบัติตามมาตรการ 6 มาตรการหลัก และ 6 
มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ โควิด-19 ในสถานศึกษา  

4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ครูผู ้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามความถนัดของ
นักเรียนท่ีแตกต่างกันไม่ว่าจะด้านวิชาการ นันทนาการ กีฬา และดนตรี ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท้ังนี้
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ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลาย เช่น การสนใจศึกษาช่องทางบนโลก
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในการนำเสนอผลงาน หรือจัดทำช้ินงาน การเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเนื่อง
ในวันสำคัญต่าง ๆ ผ่านรูปแบบออนไลน์ เช่น กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ สานฝันแห่งการเรียนรู้ สู่บวรศาลายา 64 
กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน เป็นต้น นอกจากนี้ครูผู้สอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะตามความสนใจ เช่น กิจกรรมดนตรีต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย กิจกรรมชุมนุม
ดนตรีสากล กิจกรรมชุมนุมเปตอง กิจกรรมชุมนุมวูซู เป็นต้น 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง โดยครูปลูกฝังและร่วมกันวางแผนในการใช้
เงิน สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด กับนักเรียนในคาบโฮมรูม เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำประปา เมื่อไม่ได้ใช้งาน
แล้ว การรักษาทรัพย์สินส่วนรวมภายในโรงเรียน และรู้จักการออมเงิน ในโครงการธนาคารโรงเรียน 

6. มุ่งม่ันในการทำงาน 

ครูผู้สอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การเสริมแรงทางบวก 
การให้รางวัล การชื่นชม เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และมุ่งมั่นที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ ส่งเสริม
นักเรียนให้ใช้ศักยภาพตามความถนัดของตนเอง เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงออก เช่น กิจกรรมการประกวด
To Be Idol จนสามารถเข้าถึงรอบระดับประเทศ กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน มีการส่งนักเรยีน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ   

7.  รักความเป็นไทย 

ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย มีสัมมาคาราวะ อ่อน
น้อมถ่อมตน กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ “ยิ้มแย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ 
สวัสดี” เช่น กิจกรรมน้องไหว้พี่ กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรมทำบุญประจำสัปดาห์ กิจกรรม
แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์  

8. มีจิตสาธารณะ 
โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ริเริ่มการช่วยเหลือผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน

และสังคม พฤติกรรมที่บ่งชี้ เช่น นักเรียนอาสาช่วยคุณครูถือของ ช่วยกันทำความสะอาดห้องทุกเย็นก่อนกลับบ้าน 
ผู้เรียนภายในห้องช่วยเหลือติดตามงานท่ีค้างให้กับเพื่อนๆ การให้คำปรึกษาเพื่อนภายในห้องในเรื่องต่าง ๆ เช่น การ
ทบทวนบทเรียน การซ่อมเสริมวิชาที่ติดค้าง หรือการเรียนต่อ และยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ให้ผู ้เรียนได้
ตัดสินใจในการเลือกทำกิจกรรมที่ช่วยเหลืองานผู้ปกครองในภายในบ้าน หรือช่วยเหลืองานคุณครูภายในโรงเรียน 
คณะกรรมการสภานักเรียนอาสาแบ่งเวรรับผิดชอบขึ้นตรวจความสะอาดในห้องเรียนและอาคารเรียนเพื่อดูแลรักษา
สาธารณสมบัติส่วนรวม  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
- แบบส่งต่อท่ีปรึกษา 
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- โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
- รายงานการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- สถานท่ีในการประกอบการทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ 
- รูปท้ายแบบสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
- เล่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/รูปภาพ 
- เล่มสรุปกิจกรรมตามวันสำคัญ/รูปภาพ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด 
- โครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู ้
- แบบรายงานสรุปผลโครงการ การจัดกิจกรรม 
- เล่มรายงานดำเนินงานจัดกิจกรรม      

ผลความสำเร็จ 

- คณะกรรมการนักเรียนสามารถดำเนินงานตามนโยบายและตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม 
กิจกรรมทุกกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนในเบ้ืองต้นได้ 

- นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- นักเรียนทุกคนทราบถึงภัยของยาเสพติดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

- นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

- ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาลดลง 

- นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาได้ 

- นักเรียนเป็นผู้สืบทอดประเพณีทางศาสนาได้เป็นอย่างดี 

- ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

- ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมอาสา 

- ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

- ผู้เรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองในด้านการเรียนและปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้                      
- ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวัน                            

- ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันในกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 

- ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
เป้าหมาย  ระดับดี :  ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามรวมทั้งภูมิปัญญาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ไทย ซึ่งโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมทำบุญ
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ตักบาตรประจำวันศุกร์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดในชุมชนมารับบิณฑบาตและเทศนาให้แก่นักเรียน โครงการวันรัก
ภาษาไทย โดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านดนตรีไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ
ทางด้านนาฏศิลป์  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  กิจกรรมวันกตัญญู  กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต และกิจกรรมน้องไหวพ้ี่ 
เข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียน “ยิ้มแย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ สวัสดี” 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง การปฏิบัติกิจกรรม และโครงการ
ต่าง ๆ  

- โครงการวันรักษ์ภาษาไทย 

- โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทย  
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ 
- กิจกรรมวันกตัญญู สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

- กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ รูปแบบออนไลน์ 
- กิจกรรมน้องไหว้พี ่
- ผลงาน ช้ินงาน และเกียรติบัตร ของผู้เรียน 

- รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) 
ผลความสำเร็จ 

จากการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลายที ่มุ ่งเน้นให้นักเร ียนมีความภาคภูม ิ ใจ  
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย แสดงให้เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีการแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิต 
ประจำวัน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป้นไทย โดยมีข้อมูล 
หลักฐาน จากเอกสารการรายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเกียรติบัตรของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรม 

 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เป้าหมาย ระดับดี : ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ยอมรบัและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 

วัย   เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม “RSBS Scout Model” ที่มุ่งหวังให้

ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของ
ความหลากหลาย โดยครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ทำงาน
เป็นกลุ่มภายในห้องเรียนซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนต่างเพศและดำเนินงานให้สำเร็จ
ลุล่วง โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโดยปลูกฝังให้คณะกรรมการสภานักเรียนยอมรับในเสียงข้าง
มาก รู้จักปรับตัวในการทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนทุกประเภทให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาโดยโรงเรียนจัดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทกุคน 
ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน และสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนท่ีมีความจำเป็น กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต
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ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู
ระหว่างครูกับนักเรียน กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมดนตรีต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุก
เพศ ทุกวัยกล้าแสดงออกตามความถนัดของตนเอง กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรม  
วันมาฆบูชา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สัมผัสถึงเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณีท่ีหลากหลายปฏิบัติตนด้วย
การให้เกียรติ ไม่แสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน   

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองการปฏิบัติกิจกรรม และโครงการ 
ต่าง ๆ     

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
-  กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรม “เทศกาลตรุษจีน” 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 

ผลความสำเร็จ 
 จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันได้
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพศ และความยากจน  
มีการแสดงออกต่อผู ้อื ่นได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมที ่เป็นไปตาม เป้าหมายในระดับดี  
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่
ผู้อื่น ตระหนักรู้คุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างสันติ 

 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

เป้าหมาย ระดับดีเลิศ   : ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับ 3 ขึ้นไป 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 89.57 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลักเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ี 
เส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลตำบล ได้ดำเนินการ ฉีด
วัคซีนให้นักเรียนร้อยละ 97.85 โดยแบ่งเป็นนักเรียนท่ีได้รับวัคซีน 1 เข็ม ร้อยละ 11.91 และนักเรียนท่ีได้รับวัคซนี 
2 เข็ม ร้อยละ 85.94 
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ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการตามจินตนาการมี
การจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระ ได้เป็นวิทยาการ 
แนะนำให้ความรู้เพื่อนนักเรียน จัดกิจกรรมท่ีให้ท้ังความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน 

ผู้เรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ผ่านการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น การไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ หรือการตัดและทำลายต้นไม้ในโรงเรียน 
เป็นต้น 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงในระบบ DMC 
- รายงานการประเมินตนเองกลุ่มสาระ 
- หลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน 
- ภาพกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ 
- ภาพการบำเพ็ญประโยชน์ในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

ผลความสำเร็จ 
จากการท่ีผู้เรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน พบว่าผู้เรียนมีการดูแล 

สุขภาพร่างกายตัวเองอย่างดีสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อวคามรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ สร้างและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตาม
จินตนาการได้สมวัย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น วันเปิดบ้านวิชาการ 
เป็นต้น ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกัน และเห็นคุณค่าในตัวเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม พฒันาผู้เรียนท่ีหลากหลาย  
2. โรงเรียนมีกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความออ่นน้อมถ่อมตน 
3. นักเรียนมีการปรับตัวอยู่ร่วมกนักับบุคคลอื่นทุกเพศ ทุกวัย 
4. นักเรียนตระหนกัถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคระบาด 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.บางโครงการหรือกิจกรรมยังไม่สามารถให้นักเรียนได้เข้าร่วมทั้งหมด 
2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึน้ 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. โครงการส่งเสริมในด้านความเป็นไทย ในรูปแบบโครงการต่าง ๆ เช่น นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และ

โครงการวันรักษ์ภาษาไทย 
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2. โครงการส่งเสริมจิตอาสาท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 
3. โครงการลดเด็กอ้วนร่วมกับโรงพยาบาลประจำตำบลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

เป้าหมาย ระดับดีเลิศ   : สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 70-79 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิร ูปตามแผนการศึกษาชาติ  และดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเรียกว่า “RSBS Scout 
Model” เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้อง  
การพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา ให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผน 4 ปี) 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- เอกสารการแบ่งส่วนราชการ 
- วารสารโรงเรียน 

ผลความสำเร็จ 
 สถานศึกษามีการกำหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา   
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ  
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเรียกว่า “RSBS Scout Model” 
       นอกจากนี้สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการ
พัฒนา นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐาน ตำแหน่ง ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วน นำไปประยุกต์ใช้ได้ มี
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นนักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 



๖๒ 

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา   คุณภาพ 
การศึกษา รับทราบและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ระดับดีเลิศ   : สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 70-79 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ “RSBS 

Scout Model” มาใช้ในการบริหารงานแบบมีส่วนร ่วม โดยได้ร ับความร ่วมมือจากผู ้บร ิหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และสถานศึกษาใกล้เคียงท่ีให้การสนับสนุน 
ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้หลักการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
เพื่อพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานศึกษาได้มีการบริหาร
อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ใน
การ พัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา ตลอดจนการนำเสนอรายงานการบริหารจัดการของ สถานศึกษาต่อผู ้เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ผู ้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชน ฯลฯ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวารสารโรงเรียน  Website 
โรงเรียน   

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผน 4 ปี) 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- รายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- รายงานการนิเทศภายใน 
- ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
- วารสารโรงเรียน (E-BooK) 
- สารสนเทศโรงเรียน  
- Website โรงเรียน   

ผลความสำเร็จ 
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ “RSBS 

Scout Model” เข้ามาเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และแต่ละฝ่ายยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารงาน มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษา มีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งพัฒนานักเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จ



๖๓ 

ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของโรงเรียนท่ีวางไว้ การบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม ในการวางแผนจนประสบความสำเร็จ ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพัฒนาสูงขึ้น สถานศึกษา 
มีการจัดการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ระดับดี   : สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 60-69    

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการโดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยพิจารณาจากความสนใจและการมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างรอบด้าน มีการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ สาระการเรียนรู้ 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยครูเป็นผู้ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลำดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ ท้ังรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้รูปแบบผสม (Hybrid) ในรูปแบบออนไลน์(online) และออนไซต์ (on-site) 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่า งหลากหลาย เช่น 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น ฯลฯ  และมีการนำ RSBS Scout 
Model มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจากการพัฒนางานวิชาการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด มีผลงานประกวดแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ี การศึกษา และระดับประเทศ นักเรียนมีทักษะ
ชีวิต สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมถ์             

พุทธศักราช 2561 และหลักสูตรกลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 

ผลความสำเร็จ 



๖๔ 

จากการจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรที ่มุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขมีศักยภาพใน 
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร ทำให้นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร 
ในป ีการศ ึกษา 2564 โดยจบการศ ึกษาภาคบังค ับ (ช ั ้นม ัธยมศึกษาป ีท ี ่  3) ค ิดเป ็นร ้อยละ 95.39  
และจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) คิดเป็นร้อยละ 96.72                                 
 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 เป้าหมาย ระดับดีเลิศ   : ครูและบุคลากรร้อยละ 80-89 ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ตามรายการ ดังนี้   
  1. ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องความต้องการ 

           2.  มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานและการเรียนรู้อยู่เสมอ 
 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาส่งเสร ิม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้ม ีความเชี ่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง 

และมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตาม  
และพัฒนา (Coaching and Mentoring) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของครูและ 

บุคลากร 
- รายงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คณะผู้บริหารและคณะครู ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
- รายงานโครงการอบรมพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรโครงการต่าง ๆ 
- ภาพถ่ายการอบรมพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรต่าง ๆ 

ผลความสำเร็จ 
- ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

สอดคล้อง กับความต้องการร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 
- ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

เพื่อพัฒนางาน และการเรียนรู้อยู่เสมอ ร้อยละ ๑๐๐ 
- ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู (วันครู) ประจำปี 

๒๕๖๕ 
- ครูและบุคลากรได้รับการเล่ือนตำแหน่งและวิทยฐานะตามการยื่นขอเพื่อขอมีหรือขอเล่ือนวิทยฐานะ

ร้อยละ ๑๐๐ 
- ครู ได ้ ร ั บรางว ั ลคร ู ผ ู ้ ปฏ ิบ ั ต ิ ก ารสอนกล ุ ่ มสาระการ เร ียนร ู ้ ด ี เ ด ่ น  จำนวน  ๑๕ คน 

จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษานครปฐม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๖๕ 

 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  เป้าหมาย ระดับดีเลิศ : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 70-79 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีบรรยากาศที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้                  

มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งมีการจัดสภาพสังคมที ่ดีเอื ้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนในปีการศึกษานี้ 
คือ การจัดการกับสภาพปัญหาในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นอกจากนี้สถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน 

โดยจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธภาพในสถานศึกษาระหว่างผู้บริหารกับครู ครูกับนักเรียน สถานศึกษากับ
ชุมชน อาทิ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมปิดกล่องชอร์ค กิจกรรมน้องไหว้พี่ อันเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสัมพันธภาพทางสังคม 
ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ 
- โครงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
- สรุปผลการให้บริการสถานท่ีแก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
- รูปภาพอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ผลความสำเร็จ  
๑. อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ อาทิเช่น มีศาลานั่งพักผ่อน เพื่อให้นักเรียน  

จะได้มานั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ ทำการบ้าน และผู้มาติดต่อราชการนั ่งพักรอติดต่อ   มีห้องน้ำนักเรียนหญิง 
อย่างเพียงพอกับการใช้งาน โรงอาหารมีสภาพบรรยากาศท่ีเรียบร้อย สะอาดเหมาะสมกับการใช้งานและการให้บริการ 
       ๒. ครูมีสัมพัธภาพท่ีดีต่อกัน ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดี เช่น ครูอาวุโสเป็นท่ีปรึกษาและถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางวิชาการให้กับครูรุ่นน้องท่ีบรรจุใหม่ นักเรียนจะมีการยิ้มแย้ม ทักทายแสดงความเคารพโดยการยก
มือไหว้สวัสดีคุณครูเมื่อเดินผ่าน  นักเรียนรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่โดยการสวัสดีทักทายกัน  

 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ระดับดีเลิศ : สถานศึกษาได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 70-79 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 

และจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามภารกิจการบริหาร ดังนี้ 



๖๖ 

กลุ ่มบริหารวิชาการ เช่น แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนได้นำโปรแกรม SGS มาแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ต่อนักเรยีน 
และผู้ปกครองในการดูผลการเรียน มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนโดยใช้โปรแกรม DMC มีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน การ
นิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ การจัดการเรียนการสอน Online ในช่วง
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   (COVID-19) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร ข้อมูลของครูโดยใช้โปรแกรม 
EMIS ในการบันทึกข้อมูล อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อ การพัฒนาวิชาชีพ เป็นต้น ในด้านงานกิจการ 
นักเรียน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการเรียนการสอน ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน  การวัดผลประเมินผล  
(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถิติการ
มาเรียน) โดยโปรแกรม SGS ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SDQ ข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน ผ่านระบบการ
บันทึกผลออนไลน์ (Google DOC) 

กลุ ่มบร ิหารงบประมาณ เช ่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด ้านแผนงานและงบประมาณ  
การดำเนินงานตามแผน รายการการเบิก-จ่ายหรือใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement: e-GP) การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำบัญชี รายงานประจำปี เป็นต้น 

กลุ่มบริหารบริหารท่ัวไป เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงานบริหารท่ัวไป ข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร 
สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ข้อมูลระบบสารบรรณด้วยโปรแกรม my-office เพื่อการจัดการ 
ด้านเอกสาร  และการประสานงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายเจ้าหน้าท่ี สามารถบริหารจัดการ และดำเนินงานตามบทบาท 
ภารกิจอำนาจหน้าท่ีได้อย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้น 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนปฏิบัติการ                
- สรุปโครงการ/กิจกรรม 
- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SDQ 
- แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 
- รายงานระบบการช่วยเหลือนักเรียน 
- รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- รายงานการนิเทศภายใน 
- ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
- รายงานการการจัดการเรียนการสอน Online ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
- สารสนเทศโรงเรียน 
- SAR รายงานบุคคลของครู 



๖๗ 

ผลความสำเร็จ 
โรงเรียนมีร ูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 

และแนวคิดหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม ีการระดมทรัพยากร เพ ื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
จากเคร ือข ่ายอุปถ ัมภ ์ ส ่งผลให ้สถานศึกษาม ีส ื ่อและแหล่งเร ียนร ู ้ท ี ่ม ีค ุณภาพ โดยม ุ ่ งพ ัฒนานัก เร ียน 
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของโรงเรียนที่วางไว้ 
การบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   มีระบบการนิเทศภายใน 
การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนจนประสบ  ความสำเร็จ 
ค่าเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเร ียนพัฒนาสูงขึ ้น สถานศึกษามีการจัดการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาที ่ เหมาะสมเป็นระบบอย่างต่อเน ื ่อง เปิดโอกาสให้ผ ู ้เกี ่ยวข้องมีส่วนร ่วม  
ในการจัดการศึกษา 
  แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  

โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความปลอดภัย สวยงาม โดยเฉพาะ  
ค่ายนาคาแคมป์ที่ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก มีชุมชน และหน่วยงานภายนอก ขอเข้าใช้สถานท่ี
อย่างต่อเนื่อง 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น และข้อเสนอแนะ 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

และพันธกิจที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ
“RSBS Scout Model” มาใช้ในการบริหารงาน ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรที่กำหนด ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้  จึง
ทำให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ อีกทั้งสถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความปลอดภัย 
สวยงาม ทำให้มีชุมชนและหน่วยงานภายนอกมาขอใช้สถานท่ี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  สถานศึกษาควรมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

สถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับนักเรียนมากขึ้น และควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

2.  สถานศึกษาควรพัฒนาการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ท่ีเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ ท้ังต่อครูและผู้เรียน และนำโครงการนิเทศภายในมาใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครู 



๖๘ 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. ควรสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง 
2. จัดโครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ของ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
3. จัดทำโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
4. ควรสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้ได้รับโอกาสได้รับการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการ จัด 

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
2. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารกับครู  ครูกับเพื่อนร่วมงาน ครูกับนักเรียน 

เพื่อลดความแตกต่างระหว่างบุคคล และเสริมสร้างความเข้าใจกัน  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ : ดี 
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการการนำวงจรคุณภาพ 
PDCA มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรได้มีการประชุม
(P) นำปัญหาที่ได้จากการประเมินการใช้หลักสูตรปีที ่ผ่านมานำมาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร 
ให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยกําหนด  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ครูมีการนำเสนอกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ในทุกรายวิชา การนำแผนการจัดการเรียนรู้  ไปใช้ทั ้งแบบ On-Site และ Online โดยใช้ 
RSBS Scout Model บูรรณการทุกกลุ ่มสาระการเรียนร ู ้   (D) ครูจ ัดการเรียนการสอนที ่ เน้นการปฏิบัติให้  
ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสู่การเรียนรู้ที ่ลึกซึ ้ง และคงทน ครู รู ้จักผู ้เรียนเป็นรายบุคคล  
ใช้สื ่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ ้มค่า มีการบริหาจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื ่อให้เด็กรักการเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข ดําเนินการตรวจสอบ (C) และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมา 
พัฒนาผู้เรียน ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (A) และนําข้อมูลมาร่วมพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สนับสนุน  
ให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้าง โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน  
จัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 



๖๙ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื ่อการสอนที ่ใช้ 
ครูทุกคนทํางานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง  เมื่อจบปีการศึกษามีการรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่ใน
เว็บไซต์หรือ Facebook ของสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเองด้วยการวาง QR Code หรือ Link เข้าสู่เว็บไซต์
ของสถานศึกษา ให้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

เป้าหมาย ระดับคุณภาพดี :  ครูร้อยละ 60-69 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ตามรายการดังนี้  

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกวิชาในทุกระดับช้ัน 
๓. ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนที่มุ่งให้ผู ้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความ

คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
          โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการด าเนนิงาน

และจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา
หลักสูตรให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษาได้กำกับติดตามให้ครูจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในทุกระดับชั้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
- รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
- รายงานการจ ัดกิจกรรมพัฒนาผู ้ เร ียน เช ่น ก ิจกรรมช ุมน ุม ก ิจกรรมลูกเส ือ -เนตรนารี 

กิจกรรมแนะแนว ฯลฯ 
- เกียรติบัตร และภาพถ่าย กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆ          

ผลความสำเร็จ 
ครูร้อยละ 100 นำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในทุกระดับช้ัน มี

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติ 
 



๗๐ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพดี :  ครูร้อยละ ๖0-๖9  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้ตามรายการ ดังนี้ 
1. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตอบสนองความต้องการของนักเรียน 

โดยนำส่ือมาประกอบการกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และสามารถดึงดูดความสนใจ ซึ่งเป็นส่วน
สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ครูผู้สอนมีการใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน ทุกห้องเรียน โรงเรียนใช้ส่ือและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะวิชา มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้บริการกับนักเรียน ครูนำ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยให้ความรู้ในกิจกรรม
สร้างอาชีพตามโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ และนิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อีกท้ังโรงเรียนได้มีการจัดต้ังเป็นศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภาษาอินเตอร์เน็ต 

และพื้นท่ีภายในโรงเรียน 
- รายงานการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ของครูผู้สอน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

ผลความสำเร็จ 
ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

เป้าหมาย ระดับคุณภาพดีเลิศ :  ครูร้อยละ 70-79  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกดังนี้ 
  1. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  2. จัดการเรียนรู้ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. จัดการช้ันเรียนให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียน มีบรรยากาศของความเป็น

ประชาธิปไตย 
  4. กระตุ้นและเสริมแรงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 



๗๑ 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
การจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้นักเรี ยน  

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที ่ดีระหว่างนักเรียนและครู โดยครูจะร่วมกับนักเรียนวางแผนจัดการภายใน ห้องเรียนให้
ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองสมรรถนะของนักเรียน 5 
สมรรถนะ คือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการส่ือสาร ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะ การ
ใช้ชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกับครูและเพื่อนร่วมช้ันเรียน มี
การจัดกิจกรรมโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เลือกใช้เทคนิคการสอน การใช้สื่อ การ
เรียน การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน การเสริมแรงบวก ตลอดจนเอื้ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดย ผ่านกระบวนการนิเทศ แบบกัลยาณมิตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- ผลการทำความสะอาดห้องเรียนโดยสภานักเรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนของครู 
- ภาพถ่ายห้องเรียน 
- ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

ผลความสำเร็จ 
ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน

ที ่ เอ ื ้อต่อกาเร ียนรู้  ทำให้น ักเร ียนทุกคนมีความสุขในการเรียนมีบรรยากาศของความเป็นประชาธ ิปไตย 
การให้นักเรียนเสนอตัวแทนและลงความเห็นในการเลือกผู ้ปฏิบ ัติหน้าที ่ในตำแหน่งต่าง  ๆ ของห้องเรียน 
การจัดผู้รับผิดชอบหน้าท่ีทำความสะอาดห้องเรียนประจำวัน การจัดบอร์ดสารสนเทศ การจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ 
มีกระตุ้นและเสริมแรงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

เป้าหมาย ระดับคุณภาพดี : ครูร้อยละ 60-69 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียนตามรายการดังนี้  

  1. วางแผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
  2. ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมาย ในการจัดการ

เรียนรู ้
  3. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้
  4. นำผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



๗๒ 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
จากบริบทโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีกระบวนการตรวจสอบ 

และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาและวางแผนการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครู
รู้จักผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมตามแบบประเมินพฤติกรรมในเด็ก 
(SDQ) ทำให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ช่วยเหลือคัดกรองปัญหา โดยมีการวิเคราะห์และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำ
ให้ทราบความแตกต่างและข้อจำกัดของผู้เรียน ทำให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาใช้วิธีการวัด และประเมินผล อย่าง
หลากหลายเพื่อรู้จักผู้เรียนด้านการเรียน โดยครูได้จัดทำโครงสร้างรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และนำผลการประเมินมาจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียน  การสอน และแก้ปัญหา
ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นและประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อในอนาคต มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียน  
- ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
- ประชุมวางแผนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- จัดทำโครงสร้างรายวิชาและการวัดผลประเมินผล 
- ช้ีแจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ 

ภาระงาน เกณฑ์ คะแนน ตามแผนการประเมินท่ีกำหนดไว้ 
- วัดและประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน 
- ทดสอบก่อนเรียนและประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ดังนี้ 

o วัดและประเมินความสำเร็จหลังเรียนเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 
o การสอบกลางภาคและปลายภาค 

- กำหนดกรอบการดำเนินการจัดทำข้อสอบโดยใช้กระบวนการตรจสอบอย่างเป็นขั้นตอน 
- ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้กรอกผลการเรียนลงในระบบ SGS และร่วมกันตรวจสอบ 

ความถูกต้อง ของเอกสารเล่มรายงานผลการเรียน (ปพ.5) โดยสลับแลกเปล่ียนกลุ่มสาระการเรียนรู้   
2) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- ผู้เรียนและผู้ปกครองได้รับการแจ้งผลการเรียนเป็นระยะ 
- ครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามการเรียนการสอนร่วมกัน 
- ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการปรับปรุงผลการเรียนได้ 
- ครูผู้สอนบันทึกผลหลังการสอน 
- ครูผู้สอนจัดทำรายงานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย นิเทศติดตามการสอน 
- นำผลการนิเทศติดตามไปส่งเสริม พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 



๗๓ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- การวิเคราะห์ข้อสอบของครูผู้สอน 
- แบบนิเทศการสอนของครูผู้สอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล ปพ.๕ 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลความสำเร็จ 
ครูร้อยละ 100 จัดทำข้อสอบท่ีมีมาตรฐาน และเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตาม

หลักสูตรมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีข้อมูล
ย้อนกลับได้ทันทีและยังสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ อีกทั้งมีรายงานวิจัยในช้ันเรียน ที่เกิดจากการสำรวจ
ปัญหาของผู้เรียนและนำมาแก้ไขพัฒนาผู้เรียน ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูมีรายงานวิจัยใน
ช้ันเรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนักเรียนได้รับการวัดผล ประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนทราบจุดท่ี
ควรพัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น ผู้เรียนมีแนวโน้ม
ผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ลดลง 

 
๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ระดับคุณภาพดี : ครูร้อยละ 60-69 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ตามรายการดังนี้ 

   1. มีการวางแผนการจัดชุมชนการเรียนรู ้
    2. มีการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ระหว่างคร ู
    3. มีเอกสารหลักฐานการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
    4. มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับโดยมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ในระดับช้ันเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการต่างกลุ่มสาระฯ มีการวางแผนการดำเนินงาน 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการระดมความคิดเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และมีการวางแผนการ
ทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับของครูนั้น ยังได้รับมาจากการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกท่านได้รับการนิเทศจากฝ่าย
บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูในกลุ่มสาระฯ เดียวกัน รวมทั้งมีการสังเกตการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ร่วมด้วย  ครู
มีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน มีการเผยแพร่งานวิจัยและมีการสะท้อนผลกลับ โรงเรียนมีการจัดประชุม
ประจำเดือนกับคณะครูท้ังโรงเรียนและมีการประชุมกลุ่มย่อยต่าง ๆ ซึ่งเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อม เพื่อให้การ
ดำเนินงานนั้นสำเร็จ ลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเมื่อการดำเนินงาน



๗๔ 

เสร็จส้ิน เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป  และครูได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้า
ร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก อบรมผ่านทางระบบออนไลน์ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับครูผู้เข้าอบรม ทำให้ครูเป็น
ผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน นำไปสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียน
เป็นสำคัญ  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- รายงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- รายงานนิเทศการสอน 
- รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
- บันทึกการประชุมครู 
- เกียรติบัตรและภาพถ่ายกิจกรรม 

ผลความสำเร็จ 
ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ จากการเข้าร่วมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับช้ันเรียน การนิเทศการสอน 
การทำวิจัยในชั้นเรียน การเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งผลต่อ
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

 
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  

ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จากการนิเทศการสอน  
การทำวิจัยในชั้นเรียน การเข้าร่วมประชุม และการอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งผลต่อการพัฒนา  
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน นักเรียนได้รับการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียน
ทราบจุดที่ควรพัฒนาตนเอง ในการวัดผล ประเมินผล แต่ละครั้ง ส่งผลให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีแนวโน้มผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ลดลง 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น และข้อเสนอแนะ 

จุดเด่น 
1. ครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติ 
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน  โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก 
4. ห้องเรียนมีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี ต่อการจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน 
5. ครูผู้สอนใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
6. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน มีผลงานวิจัยในช้ันเรียนเชิงประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง  



๗๕ 

7. ครูมีการจัดตั้งกลุ่มและดำเนินการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับ 
ช้ันเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูใช้ส่ือการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และขาดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
2. ครูขาดโอกาสในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และการเชิญวิทยากรภายนอก  
3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมท้ังโรงเรียน 
4. ครูมีความต้องการเพิ่มศักยภาพในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาครูในด้านการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
2. ครูควรใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสม และเชิญวิทยากรภายนอกเพื่อเพิ่มเติมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
3. เพิ่มจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมท้ังโรงเรียน 
4. เพิ่มศักยภาพของครูเพื่อพัฒนาการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. โครงการเพื่อพัฒนาครูในการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้น 
2. โครงการพัฒนาครูในการใช้แหล่งเรียนรู้ และประสานความร่วมมือกับวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. โครงการพัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที ่สอดคล้องกับ

แผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน 
 



๗๖ 

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ดี  ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดี  ดี 

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดี 

ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีทักษะในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้น 

ดี 

2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบในระดับ 2 ขึ้นไป 

ดี 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดี 
ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีความสามารถนำกระบวนการใน
การสร้างนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา ดี 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

ดีเลิศ 

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ดี 

นักเรียนร้อยละ 60-69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ในระดับ 3 

ดี 

6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ดี 

นักเรียนร้อยละ 60-69 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น ที่สูงขึ้น และการ
ทำงานหรืออาชีพ 

ดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี  ดี 

1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดในระดับ 3 ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ดี 

ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับ 3 
ข้ึนไป 

ดี 



๗๗ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ผลการ

ประเมิน 

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ดี 

ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย   
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ดี 

4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับ 3 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน  

สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 70-79 

ดีเลิศ 

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ดีเลิศ 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ โดยมี
ร ่ อ ง รอยหล ักฐานปรากฏช ัด เจน สามารถ
ตรวจสอบได้ ร้อยละ 70-79 

ดีเลิศ 

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี 
ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด ้ านตามหล ั กส ู ต ร สถา นศ ึ กษ า แล ะ                
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 60-69    

ดี 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 

ครูและบุคลากรร้อยละ 80-89 ได้รับการพัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามรายการดังน้ี 

1. ได้ร ับการพัฒนาให้มีความเชี ่ยวชาญทาง
วิชาชีพสอดคล้องความต้องการ 

 2.  มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน
และการเรียนรู้อยู่เสมอ 

ดีเลิศ 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 70-79 

ดีเลิศ 

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและจัดการเรียนรู ้ ดีเลิศ 

สถานศึกษาได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 70-79 

ดีเลิศ 



๗๘ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ดี   

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี ครูร้อยละ 60-69 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิต ตามรายการดังน้ี  

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่
สามารถนำไปปฏิบัติกิจกรรมได้จริง 

3. ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับ
ผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ 
4. ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนที่มุ่งให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ นำเสนอผลงาน และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ดี 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียน
รูที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดี ครูร้อยละ 70-79  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามรายการ
ดังน้ี 
  1.ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
  2.สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ดี 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ครูร้อยละ ๗0-๗9 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกดังน้ี                                               
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  2. จัดการเรียนรู้ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกใน
กิจกรรมการเรียนรู ้
  3. จัดการชั้นเรียนให้เกิดความร่วมมือ มี
บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย 
  4. กระตุ้นและเสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสม 

ดีเลิศ 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี ครูร้อยละ 60-69 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนตาม
รายการดังน้ี 
  1. วางแผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

ดี 



๗๙ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ผลการ

ประเมิน 

  2. ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 
  3. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
  4. นำผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี  ครูร้อยละ 60-69 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง    
การจัดการเรียนรู้ ตามรายการดังน้ี 
  1. มีการวางแผนการจัดชุมชนการเรียนรู ้
  2. มีการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ระหว่างคร ู
  3. มีเอกสารหลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
  4. มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดี 

 

สรุป ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปตาม        
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดทุกมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 



๘๐ 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการตอ้งการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต เพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของนักเรียน 
1. ผู้้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดคำนวณ ภาพรวมอยู่ในระดับดี  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม  
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนดไว้  
5. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ  
6. ผู้เรียนมีศักยภาพ มีผลงานเชิงประจักษ์และเป็นท่ี
ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะในการแข่งขันทางวิชาการเป็นท่ียอมรับในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ  
๗. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม พฒันาผู้เรียนท่ี
หลากหลาย  
๘. โรงเรียนมีกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความออ่นน้อม
ถ่อมตน 

คุณภาพของนักเรียน 
1. ผู้เรียนบางส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด จึงต้องมีการส่งเสริมและพัฒนา
อย่างจริงจัง  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
เพิ่มเติม  
๓. บางโครงการหรือกิจกรรมยังไม่สามารถให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมทั้งหมด 
๔.ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้
นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 



๘๑ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๙. นักเรียนมีการปรับตัวอยู่ร่วมกนักับบุคคลอื่นทุกเพศ  
ทุกวัย 
๑๐.นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคระบาด 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ท่ีชัดเจน และมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ“RSBS Scout 
Model” มาใช้ในการบริหารงาน ทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
ที่กำหนด ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้  จึงทำให้
การดำเนินงานมีความต่อเนื ่องและเป็นระบบ อีกท้ัง
สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ ื ้อต่อการจัดการเร ียนร ู ้อย ่างมีค ุณภาพ มีการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที ่มีความ
ปลอดภัย สวยงาม ทำให้มีชุมชนและหน่วยงานภายนอก
มาขอใช้สถานท่ี 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  สถานศึกษาควรมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมี
งานทำ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้ความรู้กับนักเรียนมากขึ้น และควรสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
2.  สถานศึกษาควรพัฒนาการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน  
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีเข้มแข็ง 
เพื่อประโยชน์ ท้ังต่อครูและผู้เรียน และนำโครงการนิเทศ
ภายในมาใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน 
เป็นสำคัญ 
๑.คร ูมีการจ ัดการ เร ียนรู้ เช ิงร ุก (Active Learning) 
ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติ 
๒.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้
๓ . โ ร ง เ ร ี ยน จ ั ดก ิ จก ร รมส ่ ง เ สร ิ มความสามารถ 
และความถน ัดของผ ู ้ เร ียน  โดยม ีความร ่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
๔.ห้องเรียนมีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์
ส่ือเทคโนโลยี ต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน 
เป็นสำคัญ 
๑.ครูใช้ส่ือการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และขาดความชำนาญ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
๒.ครูขาดโอกาสในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน และ
การเชิญวิทยากรภายนอก  
๓.สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมท้ังโรงเรียน 
๔.ครูมีความต้องการเพิ่มศักยภาพในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
 



๘๒ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๕.ครูผู้สอนใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
๖.ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน มีผลงานวิจัยในช้ัน
เรียนเชิงประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง  
๗.ครูมีการจัดตั้งกลุ่มและดำเนินการตามกระบวนการ
ช ุมชนแห่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพ (PLC) ในระดับ 
ช้ันเรียน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับช้ัน 

2) พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๓) พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม การนำนวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 

4) พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

5) พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร และผลการทดสอบระดับชาติ 
6) พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ

การประกอบอาชีพ  
๗) จัดทำโมเดลในการบริหารงานท้ังระบบ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัยดำเนินงานตาม

กระบวนการ PDCA 
๘) ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 
๙) จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

๑๐)  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้ได้รับโอกาส ได้รับ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑๑)  จัดเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี อาทิ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ wifi และวัสดุอุปกรณ์
สำนักงานในการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพออันส่งผลการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

๑๒)  ภาครัฐควรเข้ามาให้บริการให้สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wifi) กับทางโรงเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เพราะเป็นการให้บริการทางด้านการศึกษา 



๘๓ 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เป็นไปตามรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยพัฒนาทั้งทางด้าน
วิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารท่ัวไป ดังนี้ 

ด้านวิชาการ โรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้สื่อรวมถึงงานวิจัยในชั้นเรียน  ใช้กระบวนการนิเทศ เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของสถานศึกษาและสู่มาตรฐานสากล อีกท้ังส่งเสริมความสามารถและทักษะของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เพิ่มมากขึ้น โดยการบูรณาการกระบวนการลูกเสือมาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนให้เป็นไปตาม 
RSBS Scout Model 

ด้านงานปกครองและบุคลากร โรงเรียนมีในการส่งเสริมและพัฒนาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
(Praticipative  Managment) มีการเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ พัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ นอกจากนี้มีแนวทางในการ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยการบูรณาการและ
สอดแทรกในเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามลักษณะของ กระบวนการลูกเสือมาใช้เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนให้เป็นไปตาม RSBS Scout Model 

ด้านงบประมาณ มีแนวทางจัดสรร ส่งเสริมงบประมาณตามการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) 
เพื่อให้อย่างพอเพียงตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และขอคำปรึกษา
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป 

ด้านอาคารสถานที ่  ม ีการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่ เอ ื ้อต่อ                  
การเรียนรู้  มีความปลอดภัยโดยเคร่งครัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) ตามแนวทางการป้องกันจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยยึดหลักการปฏิบติตามประกาศของ ศบค.
มท.(ศูนย์บริหารสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวง มหาดไทย) รวมทั้งมีการจัด
สภาพสังคมที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั่วถึงทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

          ๑. ภาครัฐควรเข้ามาให้บริการเรื่องการให้สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wifi) กับทางโรงเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เพราะเป็นการให้บริการทางด้านการศึกษา 

๒. การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. ความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกในด้านงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

  



๘๔ 

ส่วนที่ 4 

การปฏบิัตทิี่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น) 
 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นท่ี (C1) 
 
ชื่อผลงานที่เสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices) 

การจัดกิจกรรมตามกระบวนการลูกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชน 
คำสำคัญ  กระบวนการลูกเสือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์    ประจำปีการศึกษา  256๔ 

1. บทนำ 
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต  

 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันต่อ
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง เหมะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรมของประเทศ ที่จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย ทั้งยังสร้างความสมดุลและ
ความกลมกลืนของการพัฒนาด้านต่าง ๆ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง คุณลักษณะของนักเรียนในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นผู้ที ่สมบูรณ์ทั ้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 
2542 แล้ว นักเรียนจะต้องมีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ทักษะการเรียนรู้จึงครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต สอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และทักษะด้านพหุปัญญา 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า โดยการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมที่จัดใน
โรงเรียนเพราะทุกกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ เป็นคน “ดี เก่ง และมีความสุข”  จึงมีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยใช้
กระบวนการลูกเสือมาช่วยในการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้
กำหนดไว้ ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซี่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
ท้ังทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม  
 
 



๘๕ 

กระบวนการลูกเสือมีหลักการสำคัญ ดังนี้ 
๑. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจด้วย  

ความจริงใจ 
๒. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสันติสุขและ

สันติภาพ ความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

๓. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติและสรรพส่ิงท้ังหลายในโลก 

๔. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  

 สภาพทั่วไป 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ลูกเสือของโรงเรียน มีการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และจัดการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ  
มีการคัดเลือกลูกเสือ-เนตรนารีเข้ามาเป็นลูกเสือกองร้อยพิเศษของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
นอกจากนี้โรงเรียนมีความพร้อมของสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นศูนย์กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของจังหวัดนครปฐม เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก มีการขอเข้าใช้สถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมท่ี
เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีวุฒิทางลูกเสือมีความรู้
ความสามารถในกิจกรรมลูกเสือและกระบวนการลูกเสือ โรงเรียนได้รับรางวัลรางวัลความสำเร็จ อาทิ 

- ปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือ ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

- ปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตร
นารี จังหวัดนครปฐม 

- ปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดการค่ายพักแรม ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ในการแข่งศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

- ปี ๒๕๖๓ โรงเรียนให้การสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

- ปี ๒๕๖๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

- ปี ๒๕๖๔ ได้รับโล่รางวัลคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๔ และได้รับเกียรติบัตรผ่าน
การประเมินตามหลักเกณฑ์และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๔ จาก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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จากการดำเนินงานข้างต้น ทำให้โรงเรียนได้นำกระบวนการลูกเสือมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที ่เป็นเลิศ  
โดยนำกระบวนการลูกเสือมาใช้พัฒนานักเรียนทั ้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  
มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติลูกเสือ 
  

ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
โรงเรียนได้นำจัดการเรียนการสอนในวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยนำกระบวนการลูกเสือเข้ามาช่วย

สร้างเสริมทักษะชีวิตและสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างเช่น กิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โครงการอบรมผู ้นำ (สภานักเรียน) มีว ัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีประชาธิปไตย คือ คารวธรรม สามัคคี
ธรรม ปัญญาธรรม   เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างสนุกโดยกระบวนการลูกเสือ ควบคู่ไปกับการให้
นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  มีเกียรติ เช่ือถือได้ และประการสำคัญ คือ การ
รู้จักหน้าที่ รู ้จักตอบแทนผู้มีพระคุณ ด้วยการเป็นลูกที่ดีและลูกศิษย์ที ่ดี  ตั ้งใจศึกษา   เล่าเรียนด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ มีความสุขในการเรียนรู้ และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียน โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม
ตามวิธีการลูกเสือ (RSBS Scout Model) ซึ่งมีองค์ประกอบ ๘ ประการ คือ 

๑. คำปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญา ว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎ
ของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ทำ หรือ“บังคับ” ให้ทำ แต่ถ้า “ทำ” ก็จะทำให้เกิดผลดี
แก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือได้ ฯลฯ 

๒. เรียนรู้จากการกระทำ เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานอยู่ท่ีการกระทำของ
ตนเอง ทำให้มีความรู้ที ่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆด้วยตัวเองได้ และท้าทายความสามารถของตนเอง  
  ๓. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน 
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 

๔. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารี ด้วยการใช้
สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื ่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัสคำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คำขวัญ  
ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่
ท่ัวโลกและเป็นองค์กรท่ีมีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

๕. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบท ป่าเขา  
ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ การปีนเขา ตั้งค่าย  พักแรมในสุด
สัปดาห์หรือตามวาระของการอยู ่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ เป็นที ่เสน่หาแก่เด็กทุ กคน ถ้าขาดสิ ่งนี ้แล้ว 
ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 

๖. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กทำต้องให้มีความก้าวหน้าและดึงดูดใจ 
สร ้างให ้ เก ิดความกระต ือร ือร ้นอยากที ่จะทำ และว ัตถ ุประสงค ์ในการจ ัดแต ่ละอย ่างให ้ส ัมพ ันธ ์กับ  
ความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนานการแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี 
  ๗. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ท่ีช้ีแนะหนทางท่ีถูกต้องให้แก่เด็ก เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจในการท่ี
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จะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกันเด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้นำ ผู้ใหญ่เองก็ต้องการ
นำพาให้ไปสู่หนทางท่ีดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีท่ีสุด จึงเป็นการร่วมมือกันท้ังสองฝ่าย 

๘. การมีส่วนร่วมในชุมชน การให้บริการและพัฒนาชุมชน 
 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้นำกระบวนการ หลักการ และ

วิธีการลูกเสือ สู่การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดกฎของลูกเสือ เพื่อส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย “RSBS Scout Model” มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. R (Ready) ความพร้อมของทรัพยากร เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้การดำเนินการของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน ๔ ประการ ได้แก่  

- คน (Man)   
- เงิน (Money)  
- วัตถุดิบ (Materials)  
- การบริหารจัดการ (Management)  

๒. S (Smart) ความฉลาด เป็นส่ิงสำคัญในการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมุ ่งส่งเสร ิมให้ผ ู ้ เร ียนมีความฉลาดรอบรู ้ในด้านต่าง ๆ ได้แก ่ ความฉลาดทางการจัดการงาน 
(Management Quotient) ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (Intellectual Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) ความฉลาดทางด้านสุขภาพ (Health Quotient) และความฉลาดทางศีลธรรม 
จริยธรรม (Moral Quotient) 

๓.  B (Best) ความเป็นเลิศ โรงเรียนมีหลักการบริหารจัดการและวิธ ีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best 
Practice) มีกระบวนการทำงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (Deming Cycle) ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) 
การนำไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบและติดตาม (Check) และการดำเนินการปรับปรุง (Act) 

๔.  S (Student) ผู้เรียน เป็นเป้าหมายท่ีสำคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
(Global Citizenship) 

 
 วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ 

1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ 
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ 

  
เป้าหมาย 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1) นักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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2) นักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ผ่านการประเมิน
การมีทักษะชีวิต แบบลูกเสือ ร้อยละ 100 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับ “RSBS Scout Model” 
2) นักเรียนมีทักษะชีวิต  

 
2. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ขั้นที่ 1 ด้านการวางแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผน 
- วางแผนกิจกรรม 
- จัดเตรียมทรัพยากร 

ขั้นที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
- สำรวจคุณวุฒิทางการลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือในโรงเรียน 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนได้รับการพัฒนาคุณวุฒิทาง

ลูกเสือ โดยได้รับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อน (wood badge) (W.B.) เป็นอย่างน้อย 
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให้สอดคล้องตาม

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
- บูรณาการกระบวนการลูกเสือเข้ากับทุกกลุ่มวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมท่ี

สอดคล้องกับ “RSBS Scout Model” 
ขั้นที่ ๓ ด้านการตรวจสอบ (Check) 

- ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางการดำเนินการ 
- กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและโครงการให้ดำเนินการไป 

ขั้นที่ 4 ด้านการปรับปรุง (Action) 
- นำผลการดำเนินการมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 
๓. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ 
ระบุผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชี้วัดท่ีกำหนดท้ังเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ 

1) นักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.07 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

2) นักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ผ่านการประเมิน
การมีทักษะชีวิต แบบลูกเสือ ร้อยละ 100 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ Best 
Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร 

3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัยและเคารพกฎในการอยู่ร่วมกันในสังคม 



๘๙ 

4) สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในการนำกระบวนการลูกเสือไปพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีจิตอาสา  สามารถอยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย มีทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

5) ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกและชุมชนโดยรอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สถานท่ี
ศึกษาดูงานให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ 
 
๔. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1) ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมและพัฒนาสถานท่ีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
2) ครูและบุคลากรมีการดำเนินการ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3) นักเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4) กรรมการสถานศึกษาให้การร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
5) สถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม 
6) หน่วยงานภายนอก อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เทศบาลตำบลศาลายา ให้การสนับสนุนใน

เรื่องงบประมาณ  
7) สถานีตำรวจอำเภอพุทธมณฑล ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้ความรู้ในเรื่อง

กฎหมายการจราจรแก่นักเรียนให้มีระเบียบวินัย 
8) การประสานความมือกับวัดในชุมชน ให้พระสงฆ์เทศนา ให้หลักธรรมคำสอน แก่นักเรียน 
9) การวางแผนที่ดี มีการจัดทำแผนงานของโครงการล่วงหน้าหรือมีการนำเครื่องมือ Plan, Do, Check, 

Action มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
 

๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
1) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2) พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
3) พัฒนาสถานท่ีให้มีความทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้น 
4) สนับสนุนกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ท้ังส่ิงอำนวยความสะดวกและบุคลากร 

 
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
   ๖.๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

๖.๒ ได้รับโล่รางวัลคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๔ และได้รับเกียรติบัตรผ่านการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๖.๓ ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
๖.๔ ดำเนินโครงการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 



๙๐ 

๖.๕ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องของยาเสพติดโดยใช้กระบวนการของลูกเสือในการป้องกันยาเสพ
ติด ณ โรงเรียนบ้านบางประแดง(เลาหดิลกราษฎร์) 

๖.๖ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา 
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  
 
7. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ช้ินงาน ฯลฯ) 

1) คำส่ัง 
2) วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
3) ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ส่วนที่ 4 

การปฏบิัตทิี่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

• Infographic สรุปรายงานทุกมาตรฐาน 
• QR CODE / Link  เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย รูปภาพ  สรุปโครงการ แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัย SARครู

รายบุคคล SARกลุ่มสาระการเรียนรู สารสนเทศ ฯลฯ 

• มาตรฐานสถานศึกษา / ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
• คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ 
• คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา256๔ 
• หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
• ข้อเสนอแนะ“สะท้อนผลการปฏิบัติงานและการประเมินคุณภาพภายใน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 



 



 

QR CODE / Link  เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
  

• เวบ็ไซต์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
http://rsbs.ac.th/index1.html 

• สารสนเทศของโรงเรียน https://pubhtml5.com/bookcase/fhwqd?fbclid=IwAR3T5D4XBHxy_V-
oKFBv_yTwwn4WD77HIjIwbpXByggZEXS7Lnu-8CeR9E4 

• งานประกนัคุณภาพ  
https://pubhtml5.com/bookcase/ufrs 

• SARกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
https://drive.google.com/drive/folders/1L0cTreXktxyOdW748IxCIEUWaHt229gA 

• SARรายบุคคล 
https://drive.google.com/drive/folders/1MjCLc0E0hxrMyDivA13z65gWaJFNYmK?usp=shari
ng 

• งานควบคุมภายใน  
https://pubhtml5.com/bookcase/lkmrf 

• งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
http://rsbs.ac.th/sdq.html 

• ข้อมูลทำเนียบครูประจำบ้านและเครือข่ายของห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 
https://drive.google.com/drive/folders/1kvV0VlzwvdOCovX1IAPHF08ntdzxh5qe?usp=shar
ing 

• E – portfolio ของครู  
http://rsbs.ac.th/e-portfolio.html 

• ผลงานครู  
http://rsbs.ac.th/workteacher.html 

• ผลงานนักเรียน  
http://rsbs.ac.th/workstudent.html 

• วารสารประชาสัมพันธ์ "บวรศาลายาสาร" ต้ังแต่ฉบับท่ี 1 จนถึงฉบับท่ี 39 (ฉบับปัจจุบัน) 
https://pubhtml5.com/bookcase/ijnk 

• เอกสารภายใน  
http://rsbs.ac.th/document.html 

• โครงสร้างหลักสูตรhttps://drive.google.com/drive/folders/1byMqKwjNWxnlEK2N3cIK0cNcU5-
c9OYM 

http://rsbs.ac.th/index1.html
https://pubhtml5.com/bookcase/fhwqd?fbclid=IwAR3T5D4XBHxy_V-oKFBv_yTwwn4WD77HIjIwbpXByggZEXS7Lnu-8CeR9E4
https://pubhtml5.com/bookcase/fhwqd?fbclid=IwAR3T5D4XBHxy_V-oKFBv_yTwwn4WD77HIjIwbpXByggZEXS7Lnu-8CeR9E4
https://drive.google.com/drive/folders/1L0cTreXktxyOdW748IxCIEUWaHt229gA
https://drive.google.com/drive/folders/1MjCLc0E0hxrMyDivA13z65gWaJFNYmK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MjCLc0E0hxrMyDivA13z65gWaJFNYmK?usp=sharing
https://pubhtml5.com/bookcase/lkmrf
http://rsbs.ac.th/sdq.html
https://drive.google.com/drive/folders/1kvV0VlzwvdOCovX1IAPHF08ntdzxh5qe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kvV0VlzwvdOCovX1IAPHF08ntdzxh5qe?usp=sharing
http://rsbs.ac.th/e-portfolio.html
http://rsbs.ac.th/workteacher.html
http://rsbs.ac.th/workstudent.html
https://pubhtml5.com/bookcase/ijnk
http://rsbs.ac.th/document.html


 

• ปฏิทินฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13t6QEHcN0se3xWSZkX0HQtBnZLgwZEs9/edit?
usp=sharing&ouid=100801180852516423508&rtpof=true&sd=true 

• แผนการสอน 1/2564 
https://drive.google.com/folderview?id=1G3JqBJGuW1gwzk9ccAk_z_K4N7WN5gXr 

• แบบฟอร์มในการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
https://docs.google.com/forms/d/1TVw5oBZvxvDknMAkqFkSloke9IJdjOISWV_X0sxYXAs/e
dit?usp=sharing 

• https://drive.google.com/folderview?id=1El02rzhhwxf5R6sw4cXWuO5EYKYeOGq1 
• ห้องเรียนออนไลน์  http://rsbs.ac.th/e-learing.html 
• แบบบันทึกผลการนิเทศการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2564 

https://forms.gle/qkQQDoNGz43P2Mah6 
• ปฏิทินกลุ่มบริหารท่ัวไป  

https://zhort.link/Aov 
• โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

https://drive.google.com/drive/folders/1ZChMvH3GKyHTPLiOXE9JR4h5KZK5Ch0M?usp=s
haring 

• เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
https://drive.google.com/file/d/1ha8AAFBXW0EP-OcvsLE4TAbP9kxlbqWR/view?usp 
=sharing 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QR- Code เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอย 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13t6QEHcN0se3xWSZkX0HQtBnZLgwZEs9/edit?usp=sharing&ouid=100801180852516423508&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13t6QEHcN0se3xWSZkX0HQtBnZLgwZEs9/edit?usp=sharing&ouid=100801180852516423508&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/folderview?id=1G3JqBJGuW1gwzk9ccAk_z_K4N7WN5gXr
https://docs.google.com/forms/d/1TVw5oBZvxvDknMAkqFkSloke9IJdjOISWV_X0sxYXAs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1TVw5oBZvxvDknMAkqFkSloke9IJdjOISWV_X0sxYXAs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=1El02rzhhwxf5R6sw4cXWuO5EYKYeOGq1
http://rsbs.ac.th/e-learing.html


 

  
 

                    
          ประกาศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.................................................. 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป การศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับ
มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ
วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9  
(3)  ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับมติคณะกรรมการการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์             ในการประชุม 
ครั้งท่ี  2/2562  เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา   ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและ
กำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

  ประกาศ ณ วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 256๔ 

ว่าท่ีร้อยตรี    
                  (พิษณุพล  แตงอ่อน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 

 



 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ลงวันท่ี 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
………………………………………………… 

        โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                  พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กำหนดให้
สถานศึกษาต้องดำเนินการกำหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์                มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                       ประกาศ ณ วันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

           ว่าท่ีร้อยตรี      

                  (พิษณุพล  แตงอ่อน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 



 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 8  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

………………………………………………… 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

ดี  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน    

 ดี  

1) ม ีความสามารถในการ
อ่าน  

การเขียน  การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

 ดี ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีทักษะในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับช้ัน 

2) มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

 ดี ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบในระดับ 2 ข้ึนไป 

3) ม ีความสามารถในการ
สร้าง 

นวัตกรรม 

 ดี ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีความสามารถนำกระบวนการ
ในการสร้างนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 

4) มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตาม 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 ดี นักเรียนร้อยละ 60-69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนดในระดับ ๒ 

6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
และ 

เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ดี นักเรียนร้อยละ 60-69 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ัน ท่ีสูงขึ้น และ
การทำงานหรืออาชีพ 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 ดี  

1) การม ีค ุณล ักษณะและ
ค่านิยม 

ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด       ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

 ดี ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับ 3 ขึ้นไป 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บน 

ความแตกต่างและหลากหลาย 

 ดี ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย   เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

 ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรในระดับ 3 ขึ้นไป 

มาตรฐานท ี ่   2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ                          

ดีเลิศ   

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ดีเลิศ โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้         
ร้อยละ 70-79 

2) มีระบบบริหารจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษา 

 ดีเลิศ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ โดยมีร่องรอย
หลักฐานปรากฏชัดเจน  
 สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 70-79 

3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ี 

เน ้นคุณภาพผู ้ เร ียนรอบด้านตาม
ห ล ั ก ส ู ต ร สถ าน ศ ึ ก ษา แ ละ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 ดี ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ร้อย
ละ 60-69    

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้
มี                          

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ดีเลิศ ครูและบุคลากรร้อยละ 80-89 ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามรายการดังนี้ 
1. ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

สอดคล้องความต้องการ 
 2.  มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานและ
การเรียนรู้อยู่เสมอ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทาง  ดีเลิศ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 70-79 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

กายภาพและสังคมที ่ เอ ื ้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6) จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ สถานศึกษาได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อย
ละ 70-79 

 

มาตรฐานท ี ่   3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ                

 ดี  

1) จัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ดี ครูร้อยละ 60-69 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ตามรายการดังนี้  

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลท่ีสามารถ
นำไปปฏิบัติกิจกรรมได้จริง 

3. ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมี
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
4. ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งให้ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

2) ใ ช ้ ส ื ่ อ  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ดี ครูร้อยละ ๖0-๖9  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตามรายการดังนี้ 
  1.ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ 

  2.สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากส่ือท่ีหลากหลาย 

3) มีการบร ิหารจัดการช้ัน
เรียน 

เชิงบวก 

 ดี ครูร้อยละ 60-69 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
ดังนี ้
  1. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  2. จัดการเรียนรู้ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกใน
กิจกรรมการเรียนรู ้
  3. จัดการช้ันเรียนให้เกิดความร่วมมือ มีบรรยากาศ
ของความเป็นประชาธิปไตย 
  4. กระตุ้นและเสริมแรงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

4) ตรวจสอบและประเมิน 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 ดี ครูร้อยละ 60-69 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผล 
มาพัฒนาผู้เรียนตามรายการดังนี ้
  1. วางแผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
  2. ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมกับเป้าหมาย 
   ในการจัดการเรียนรู้ 
  3. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 
  4. นำผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 

คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5) มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
และ 

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ดี  ครูร้อยละ 60-69 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง    การ
จัดการเรียนรู้ ตามรายการดังนี้ 
  1. มีการวางแผนการจัดชุมชนการเรียนรู้ 
  2. มีการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ระหว่างคร ู
  3. มีเอกสารหลักฐานการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ 
  4. มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 

ระดับ  1  กำลังพัฒนา    
ระดับ  2  ระดับปานกลาง     
ระดับ  3 ระดับดี  
ระดับ  4 ระดับดีเลิศ 
ระดับ  5 ระดับยอดเย่ียม  

  
 ๓. การกำหนดค ่า เป ้ าหมาย ในแต ่ละประเด ็นพ ิจารณา  จะกำหนดเป ็นระด ับค ุณภาพ  หรือ 

เป็นร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
                    

ประกาศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

.................................................. 
ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป การศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับ
มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อ
วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  พร้อมทั้งกำหนดให้
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง พร้อมท้ังจัดทำรายงานผลและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกาศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ใน
พระสังฆราชูปถัมภ์ จึงประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้ 
 

1. ว่าท่ีร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน          ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิ สิริพิเดช   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสาทิศ เพ็งนาเรนทร์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสุวิทย์ พึ่งเกษม   กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล  ศึกษานิเทศก์ สพม.นครปฐม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางศศิธร  ศรีพรหม   ศึกษานิเทศก์ สพม.นครปฐม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสาวอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
8. นางสาวทัศนาภรณ์  บัญชรมาศพรรณ ครู    กรรมการ 
9. นางจิตณา  มั่นคง   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวสุทธญา  นิศากร   ครู    กรรมการแลผูช้่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานและประเด็น
พิจารณาของสถานศึกษา ให้คำแนะนำการดำเนินงานตามมาตรการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี 
ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 



 

ประกาศ ณ วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 256๔ 
 

ว่าท่ีร้อยตรี    
                  (พิษณุพล  แตงอ่อน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท่ี ศธ ..............................                              โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาใน
พระสังฆราชูปถัมภ์ 

        ๙๒ ม.๓ ต.ศาลายา   

        อ.พุทธมณฑล  จงนครปฐม    ๗๓๑๗๐                                      

                                                             ๒๗  เมษายน ๒๕๖๕  

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

เรียน  ........................................................................................................ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๔         จำนวน  ๑  เล่ม 

ด้วยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔           แต่เนื ่องจาก
สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กำลังระบาด   ไม่เอื ้ออำนวยต่อการจัดการประเมินภายใน
โรงเรียน  

ในการนี้ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จึงใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนโดยการพิจารณาจาก รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารท่ีแนบ และทางโรงเรียนใคร่ขอคำช้ีแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของแต่ละมาตรฐาน ตามระบบและกลไกการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆรา 

ชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

      ขอแสดงความนับถือ 

     ว่าท่ีร้อยตรี  

                    (พิษณุพล   แตงอ่อน) 



 

                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 


