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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด               
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเม่ือได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง  ๆ            
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแห่งนั้น 
ให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง   
ในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไปให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้น โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จึงได้ด าเนินการประชุมหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและ  
คณะครูตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม       
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษาการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและ             
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

         
                     (นายประดิษฐ์  สุขเสน) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                          โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR)    ปีการศึกษา 2564 
 

ค าน า 

 

    รายงานการประ เมินตนเองของสถานศึ กษา ( Self – Assessment Report : SAR) โ ร ง เรี ยน             
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี้  มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา                       
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ        
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ        
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย    
1 ระดับคุณภาพ อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
 
 
                             (นางสาวขนิษฐา อ านักมณี) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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สารบัญ 
 

            หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                           ก 
ค าน า            ข 
สารบัญ            ค 
บทสรุปผู้บริหาร           จ 
    ผลการด าเนินงาน         จ 
 หลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน       ญ 
 แผนพัฒนาคุณภาพ         ญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน          1 

ข้อมูลทั่วไป          1 
โครงสร้างการบริหาร         3 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตั้งอยู่ 3 หมู่ที่ 4 ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีบุคลากร 
สายบริหาร จ านวน 3 คน และมีบุคลากรครู 43 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ    
10 คน รวมจ านวน 64 คน 

            ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
ผลการด าเนินงาน 
    คุณภาพของผู้เรียน 
         ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งเกิดจากการพัฒนา
ผู้เรียนตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพตามความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาน านวัตกรรมการแก้ปัญหา  0 ร มส 
มผ โดยใช้ 3A2C Model มาพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียน 
ปลอด 0 ร มส และ มผ ทุกภาคเรียน และได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท าให้ผู้เรียนร้อยละ 100    
มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับดี  มีผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 
และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน
ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้นวัตกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” (One Classroom 
One Moral Project)  โดยใช้ ALERT MODEL ซึ่งมีคุณธรรมอัตลักษณ์ คือ พอเพียง (Suffciency) จิตอาสา
(Volunteer) ความสามัคคี (Unity) มีวินัย (Discipline) ความรับผิดชอบ(Responsibility) เป็นการปลูกฝังคุณธรรม
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ให้ผู้เรียน ร่วมมือกันด าเนินโครงงานโดยการมีส่วนร่วมวางแผน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม มีการประกวดโครงงานระดับชั้นเรียนและ     
ระดับสถานศึกษา โดยมีการประกวดทุกภาคเรียน โครงงานบางโครงงานสามารถน าไปต่อยอดช่วยเหลือสังคม
ระหว่างผู้เรียนและหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้จัดท าโครงงาน IS ซึ่งเป็นการพัฒนาความคิด ทักษะ
กระบวนการในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล          
     คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภายใต้ความแตกต่างและ
หลากหลายของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม    
ต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรม/ห้องเรียนคุณธรรม/ห้องเรียนสีขาว เป็นต้น เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21         
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
          กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นระบบ จนท าให้งานเกิดความส าเร็จและผลส าเร็จที่
เกิดขึ้น มาจากนวัตกรรมแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา นวัตกรรมที่ใช้ในการด าเนินการมีดังนี้  สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษาภายใต้นวัตกรรม “R.A.TEAM Model” ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน      
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจนได้รับความเชื่อมั่นจากชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ท าให้มีจ านวน
ผู้เรียนสูงขึ้นทุกปีการศึกษา สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 4 กลุ่มงาน โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  นวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” (One Classroom 
One Moral Project)  โดยใช้ ALERT Model จากการด าเนินงานโดยใช้นวัตกรรมนี้ท าให้ได้รับการรับรองเป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว (โรงเรียนดีมีที่ยืน) ประจ าปี 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแก้ปัญหา 0 ร 
มส และ มผ ของผู้เรียน โดยใช้ 3A2C Model ผลจากการใช้นวัตกรรมดังกล่าวท าให้ผู้เรียนปลอด 0 ร มผ           
ในแต่ละปีการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model จากการด าเนินงานประกัน
อย่างมีคุณภาพจนได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี 2564 เรื่อง “การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model” จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มบริหารทั่วไป นวัตกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยใช้ 2P2A Model จากการด าเนินงานจนได้รับรางวัลโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2564 ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงบประมาณ นวัตกรรมการบริหาร
งบประมาณ โดยใช้ MONEY Model จากการใช้นวัตกรรมนี้สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าตรงตามพันธกิจเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ กลุ่มบริหารงานบุคคล นวัตกรรม
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โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยใช้ R.A.B STOP Model (เกียรติบัตรดีเด่น (ปีที่ 1) 
สถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ.2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยใช้ STUDENT Model ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคใต้ 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี     
เพ่ือการเรียนการสอน) นวัตกรรมบริหารงานบุคคลโดยใช้ 5P Model จากการด าเนินตามนวัตกรรมดังกล่าวท าให้
ครูในสถานศึกษามีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  มีการด าเนินงานนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีการสรุปผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564)  ซึ่งจากการใช้
กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ท าให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ตามเกณฑ์รางวัล OBECQA ระดับ ScQA   ในโครงการยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (Office of the Basic Education 
Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ปี พ.ศ. 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูและบุคลากรทุกคนได้มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan) ได้รับการอบรมตรงตาม    
ความต้องการและสอดคล้องตามหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน     
คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกภาคเรียน นอกจากนี้สถานศึกษามีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีสื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยพร้อมใช้งานครบทุกห้องเรียน (ทีวีดิจิตอล) สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามความต้องการ
และบริบทของผู้เรียน มีระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณสถานศึกษา มีระบบดูแล
ผู้เรียนที่เข้มแข็ง มีการเยี่ยมบ้านผู้เรียนร้อยละ 100 มีการติดตามผู้เรียนที่ขาดเรียนนาน ผู้เรียนที่ออกกลางคันและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (นักเรียนยากจน) มีการคัดกรองสารเสพติดร้อยละ 100 ในทุกภาคเรียน เพ่ือคัดกรอง
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการบ าบัดสารเสพติดจากโรงพยาบาลวังวิเศษ โดยใช้กลุ่มจิตสังคมบ าบัดในโรงเรียน (Matrix 
Program)  
  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ ด้านคุณภาพของ
ผู้เรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความส าคัญทั้งด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ             
ทักษะ ประสบการณ์ เพ่ือการเรียนรู้หรือการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยความร่วมมือของครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรม 
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โครงการที่ท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ มีการนิเทศเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
คุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง PDCA ด้วยการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีระบบและ
กลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และเป็น
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SCQA) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการ
บริหารการจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน ครู จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมโครงการ โครงงาน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความ
ประพฤติอันดีงาม นักเรียนสามารถน าเสนอ สรุปความรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครูมีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ผ่าน DLIT เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้เรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูทุกคนมีแผนการวัดและ
ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือน าผลมาพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแก้ปัญหาผู้เรียนโดยกระบวนการซ่อมเสริม จากการจัดการเรียนการสอนครูได้น าปัญหาจากการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนผ่านวิจัย นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนสูงขึ้น ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
     
จุดเด่น 
     ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาผู้ เรียนอย่างรอบด้าน โดยมีการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม นวัตกรรม           
“หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” โดยใช้ ALERT Model ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการคือความเก่งและคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือคุณธรรมให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยมีโครงงานของ
นักเรียนชั้น ม.1-6 ปีละ ไม่ต่ ากว่า 54 โครงงาน และครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชาร่วมกันในการจัดท าโครงงาน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ น าเสนอ
รายงานทางวิชาการและน าเสนอโครงงานได้ จากการด าเนินโครงงานดังกล่าวท าให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมความรู้ทั้ง
ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มากกว่า 3 ชิ้นงานต่อปี มีการสร้างเครือข่าย            
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ มีความสามารถ         
ด้านเทคโนโลยีเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ จนท าให้งานเกิดความส าเร็จในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม “R.A.TEAM MODEL” เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ เป็นระบบ                   
มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทุกกลุ่มบริหาร โดยมีก าหนด
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เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถาศึกษาตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด าเนินการพัฒนางาน
วิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝัง      
ให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้
สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ นอกจากนี้ สถานศึกษาเปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาเช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งและและน าผลการนิเทศมาปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
     กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเอง      
อย่างสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน     
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน      
ในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งสถานศึกษา     
มีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ครบสมบูรณครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนหลากหลาย เพ่ือมุ่งพัฒนา
ความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
    ด้านคุณภาพผู้เรียน 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน       
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และการส่งเสริมการน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ          
ในการจัดการเรียนรู้ 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 พัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และจัด
บรรยากาศให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนยุค 4.0 โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความรู้ผ่าน
เทคโนโลยีมากขึ้นได้ทุกจุดทั่วสถานศึกษา  
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 พัฒนาการจัดการเรียนร ู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย และส่งเสริมการพัฒนาทางภาษาตามกรอบ CEFR 
และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
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หลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินการ 
          1. สรุปผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้เรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 (ภาคผนวก หน้า 142) 
 2. นวัตกรรม (ภาคผนวก หน้า 154) 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพ 

1. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด             
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 
3. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว 
4. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง 
5. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
  ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   
  สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
  ที่อยู่     3 หมู่ 4 ต าบลวังมะปรางเหนือ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์ 92220 
  โทรศัพท์     075-296030 โทรสาร     075-296040 
  E-mail address  ratsadanu@hotmail.com 
  Website    http://www:ratsadanu.ac.th 
  เปิดสอน       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
  เขตพื้นที่บริการ มี 4 ต าบลประกอบด้วย  อ าเภอวังวิเศษ ได้แก่ ต าบลวังมะปรางเหนือ ,ต าบลวังมะปราง ,  
ต าบลอ่าวตง อ าเภอสิเกา ได้แก่ ต าบลกะลาเส  มีนักเรียนบางส่วนมาจากอ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529 ที่ดินราชพัสดุเลขที่ ตง 122 
(24704) มีเนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา  เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2529       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนรวมทั้งสิ้น 90 คน โดยมีนายสมพงษ์ พิทยาภา เป็นผู้บริหารคนแรก 
  สภาพชุมชน เศรษฐกิจและสังคม 
         ประชากรของอ าเภอวังวิเศษมี  43,302 คน (พ.ศ. 2557) ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ประมาณ 90.75 
คน/ตารางกิโลเมตร จ านวนบ้าน 10,465 บ้าน  โดยส่วนใหญ่เป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากหลายพ้ืนที่            
เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา และจากต่างอ าเภอในจังหวัดตรัง  จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เป็นอย่างมาก  การประกอบอาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมจ านวน  5,945 ครอบครัว 
โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 249,207 ไร่มีพ้ืนที่ทั้งหมด 337,641 ไร่ พ้ืนที่ถือครอง 298,203  ไร่ รายได้ประชากร
อ าเภอวังวิเศษ มีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี 30,000 บาท รายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี  120,000 บาท  ศิลปวัฒนธรรม         
ที่เป็นเอกลักษณ์ คือ มโนราห์หรือโนรา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของภาคใต้ เป็นการแสดงที่มีท่าร าอ่อนช้อย 
สวยงาม  บทร้องเป็นกลอนสด  ผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบสรรหาค ามาสัมผัสกันให้ได้อย่างฉับไว  

แผนที่โรงเรียน 
            โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ห่างจากที่ว่าการอ าเภอวังวิเศษ ประมาณ 2 กิโลเมตร ตามแผนที่
ข้างล่างนี้ 

 

 
 ที่ว่าการอ าเภอวังวิเศษ ตลาดสด ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์

สะพาน 

ไปต าบลอ่าวตง 

ถนนเพชรเกษม (กระบี่-ตรัง) 

ไปต าบลวังมะปราง 

mailto:ratsadanu@hotmail.com
http://www:ratsadanu.ac.th
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ค าขวัญ    ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าชุมชน 

         ปรัชญาโรงเรียน   นตฺถิปัญฺญาสมาอาภา  แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

        ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 

  พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  

 
 

         สีประจ าโรงเรียน  ฟ้า  ม่วง  ขาว    

        วิสัยทัศน์ (VISION) 
 ภายในปี 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
        พันธกิจ (MISSION) 
 1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
       เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 3. นักเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 
 4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ครูและบุคลากรมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 7. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา 
 8. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
       อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สุขภาพดี ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา กีฬาดี โครงงานคุณธรรมเด่น 
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2. โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารระบบคุณภาพ และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งโครงสร้าง  
การบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารงบประมาณ, กลุ่มบริหารงานบุคคลและ       
กลุ่มบริหารทั่วไป ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

1.งานส านักงานวิชาการ   
2.งานแผนงานและสารสนเทศ
วิชาการ   
3.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
4.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้   
5.งานจัดการเรียนการสอน   
6.งานวัดผลและประเมินผลการเรียน   
7.งานทะเบียนนักเรียน    
8.งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
9.งานแนะแนวการศึกษา/การกูย้ืม
เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)   
10.งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน   
11.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
12.งานห้องสมุด 
13.งานการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
14.งานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา   
15.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
16.งานนิเทศการศึกษา 

17.งานส่งเสริมสนับสนุนงาน

วิชาการแก่ชุมชน และองค์กรอื่น 

ๆ    

18.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้    

19.งานติดตามการเรียนการสอน 

20.งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน   

21.งานผลิตเอกสารและบริการ

วัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการ

เรียนการสอน 

1.งานแผนงาน 
2.งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
3.งานบริหารการเงิน   
4.งานบริหารบัญชี    
5.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์  
6.งานตรวจสอบภายใน     
7.งานสวัสดิการร้านค้า   
8.งานโรงเรียนธนาคาร 
9.งานยานพาหนะ    
10.งานส านักงานบริหาร
งบประมาณ   
11.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน         
 

1.งานแผนงานและงานส านักงาน
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 
2.งานส านักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
3.งานการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
4.งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล   
5.งานพัฒนาบุคลากร   
6.งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ 
7.งานทะเบียนประวัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
8.งานสร้างขวัญก าลังใจ ยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูฯ 
9.งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครูฯ 
10.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
11.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน   
12.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและโรคเอดส์ในโรงเรียน 
13.งานส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน    
14.งานเวรประจ าสัปดาห์   
15.งานหัวหน้าระดับชั้น 
16.งานครูที่ปรึกษา     
17.งานเสริมสร้างแนวทางและจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
คุณลักษณะในการลงโทษนักเรียน 

1.งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.งานดูแลอาคารสถานที่ สภาพ
สิ่งแวดล้อม และนกัการภารโรง 
3.งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4.งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา   
5.งานอนามัยโรงเรียน 
6.งานโภชนาการและบริการ   
7.งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เกียรติประวัติโรงเรียน 
8.งานโสตทัศนศึกษา   
9.งานบริการสัมพันธ์ชุมชน 
10.งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
11.งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
12.งานการรับนักเรียน       
13.งานรัฐพิธีและวันส าคัญทาง
ศาสนา     
14.งานระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน   
15.งานเวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 
16.งานส านักงานผู้อ านวยการ     
17.งานสารบรรณ     
18.งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป     
19.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน         
 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ 
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3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
     3.1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 

จ านวน 3 43 1 7 10 64 
        

          
          3.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 9 40 14 1 64 

  

   3.3) ข้าราชการจ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ 
จ านวนคน 

รวม 
ชาย หญิง 

ครู คศ.4 - - - 

ครู คศ.3 2 10 12 

ครู คศ.2 8 10 18 

ครู คศ.1 7 9 16 

 ครูผู้ช่วย  - 3 3 

3

43

2

7

10

จ ำนวนบุคลำกรปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนรัษฎำนุประดษิฐอ์นุสรร์์

ผูบ้ริหาร ขา้ราชการครู พนกังานราชการ ครูอตัราจา้ง เจา้หนา้ที่อื่นๆ

9

40

14

1

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ปีการศึกษา 2564

ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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24%

37%

33%

6%

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการที่มีวิทยฐานะ ปีการศึกษา2564

ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ 
จ านวนคน 

รวม 
ชาย หญิง 

รวม 14 32 46 

  

                

    

   

 

  

3.4) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. ภาษาไทย 6 16 
3. คณิตศาสตร์ 9 14 
4. วิทยาศาสตร์ 10 18 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 19 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 18 
7. ศิลปะ 4 17 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 14 
9. ภาษาต่างประเทศ 8 18 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 14 
11. ลูกจ้างประจ า 3 - 
12. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 
13. พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 6 
14. ยามรักษาความปลอดภัย 1 - 
15. แม่บ้าน 3 - 
16. นักการภารโรง 1 - 
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4. ข้อมูลผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 จ านวนผู้เรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 921 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูล DMC ณ วันที่ 20 
มิถุนายน 2564) 
      4.1 จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที ่1 5 101 96 197 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 84 95 179 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 82 82 164 

รวมระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น 15 267 273 540 
มัธยมศึกษาปีที ่4 4 63 99 162 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 56 70 126 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 33 60 93 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 152 229 381 
รวมทั้งสิ้น 27 419 502 921 

      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    อัตราส่วนครู : ผู้เรียน = 1: 17 

   4.2 ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนปีการศึกษา 2562-2564 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ม.1 175 183 197 
ม.2 168 172 179 
ม.3 167 160 164 
ม.4 113 134 162 
ม.5 111 98 126 
ม.6 84 107 93 
รวม 818 854 921 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

ปีการศึกษา 2562-2564 

 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 

ปีการศึกษา 2562-2564 

 

    4.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ตาราง จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 147 152 144 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 82 107 89 

รวม 229 259 233 
 
5. ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  

สถานศึกษาได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา ดังนี้ 
            แผนการเรียน  

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งแผนการเรียน เป็น  2  แผน 
  1) แผนวิทย์ คณิต (ห้องเรียนพิเศษ) จ านวน 3 ห้องเรียน 

2) แผนวิทย์ คณิต(ห้อง 2)   จ านวน 3 ห้องเรียน 
  3) แผนการเรียนทั่วไป   จ านวน 9 ห้องเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งแผนการเรียน เป็น  3  แผน 
  1) แผนวิทย์ คณิต   จ านวน 6  ห้องเรียน 
  2) แผนคณิต อังกฤษ   จ านวน 3 ห้องเรียน 
  3) แผนอังกฤษ ไทย สังคม   จ านวน 3 ห้องเรียน 
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             จ านวนห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 15 ห้องเรียน  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    จ านวน 5 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จ านวน 5 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จ านวน 5 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    จ านวน 4 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    จ านวน 4 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    จ านวน 4 ห้องเรียน  
  รวมห้องเรียนทั้งหมด      จ านวน 27  ห้องเรียน 

 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 3 ห้องเรียน  

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    จ านวน 1 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จ านวน 1 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จ านวน 1 ห้องเรียน  
  รวมทั้งหมด  3  ห้องเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 3 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    จ านวน 1 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    จ านวน 1 ห้องเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    จ านวน 1 ห้องเรียน  
  รวมทั้งหมด  3  ห้องเรียน 
 
6. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ตาราง ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

รายการ รูปแบบส่ิงก่อสร้าง จ านวนหลัง จ านวนห้องเรียน 
1. อาคารเรียน 108 ล 3 24 

216 ล ปรับปรุง 46 1 16 
2. อาคารเรียนชั่วคราว - 1 1 
3. โรงฝึกงาน 102/27 1 2 
4.หอประชุม-โรงอาหาร 100/27 1 - 
5. บ้านพักคร ู 207 5 - 
6. บ้านพักนักการภารโรง - 2 - 
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รายการ รูปแบบส่ิงก่อสร้าง จ านวนหลัง จ านวนห้องเรียน 
7. บ้านพักครูชายโสด - 1 - 
8. บ้านพักครูหญิงโสด - 1 - 
9. สนามบาสเก็ตบอล - 1 - 
10. ห้องส้วมหญิง 4 ที่นั่ง - 1 - 
11. ห้องส้วมหญิง 6 ที่นั่ง - 2 - 
12. ห้องส้วมชาย 6 ที่นั่ง - 1 - 
13. ศาลาปฎิบัติธรรม - 1 - 

 

7. แหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
   7.1 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
        1) ห้องสมุด  
   มีขนาด 6 x 18 ตารางเมตร   
 จ านวนหนังสือในห้องสมุด 2,000 เล่ม 
 การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์   
  -   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  250 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 29.37       
ของนักเรียนทั้งหมด 
     2) ห้องปฏิบัติการ 
  -   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         จ านวน 6 ห้อง 
  -   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จ านวน 3 ห้อง 
  -   ห้องปฏิบัติการทางภาษา               จ านวน – ห้อง 
  -   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์         จ านวน 1 ห้อง 
      3) คอมพิวเตอร์   
  -   คอมพิวเตอร์  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน      จ านวน  80 เครื่อง 
  -   คอมพิวเตอร์  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    จ านวน  10 เครื่อง 
      7.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นปรง 
นางจุไรรัตน์  เพ่งพิศ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

2 ครั้ง/ปี 

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  2 ครั้ง/ปี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตรัง 2 ครั้ง/ปี 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

เกษตรอ าเภอวังวิเศษ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
นายอาคม ครชาตรี  

2 ครั้ง/ปี 

 7.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  6.1 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอวังวิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับข่ีปลอดภัย จ านวน 3 ครั้ง/ปี 

6.2 ร.ต.ท.เพชร มีพันธ์ ให้ความรู้เรื่อง สารเสพติด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้       
จ านวน 3 ครั้ง/ปี 
  6.3 บริษัท ฮอนด้า จ ากัด (ยืนยงมอเตอร์) ให้ความรู้เรื่อง การขับข่ีปลอดภัย จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ความรู้เรื่อง การขับขี่ปลอดภัย จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  6.5 สาธารณสุขอ าเภอวังวิเศษให้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 จ านวน 4 ครั้ง/ป ี
 
8. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
                ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (เกรดเฉลี่ย)     
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 - 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เกรดเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 2.62 2.63 3.00 
คณิตศาสตร์ 2.37 2.57 2.51 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.66 2.85 3.19 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2.96 3.02 3.20 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3.55 3.43 3.27 
ศิลปะ 3.29 3.32 3.18 

การงานอาชีพ  3.00 3.12 3.21 
ภาษาต่างประเทศ 2.44 2.46 2.70 
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ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้        
ปีการศึกษา 2562 - 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 66.54 68.64 70.48 
คณิตศาสตร์ 65.38 68.19 65.79 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68.42 71.25 73.95 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 72.78 73.91 75.27 
สุขศึกษาและพลศึกษา 77.91 79.42 74.92 
ศิลปะ 75.75 75.78 74.12 
การงานอาชีพ  73.09 73.20 70.44 
ภาษาต่างประเทศ 66.60 69.09 68.40 
 

ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา 
             ตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 – 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 53.99 53.59 48.25 

ภาษาอังกฤษ 28.14 28.72 26.11 

คณิตศาสตร ์ 23.39 22.86 20.57 

วิทยาศาสตร์ 27.93 28.95 28.58 

ค่าเฉลี่ย 33.36 33.53 30.88 

 
            ตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 – 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 40.56 41.66 42.58 

สังคมศึกษา ฯ 33.54 35.13 35.81 

ภาษาอังกฤษ 22.99 21.84 19.63 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
คณิตศาสตร ์ 19.33 22.36 17.92 

วิทยาศาสตร์ 25.93 28.28 25.02 

ค่าเฉลี่ย 28.47 29.85 28.19 

 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ปีการศึกษา 2564 
            ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับ
คุณภาพ 

การอ่าน 
คิดวิเคราะห์  และเขียน 

รวม 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 

ดี 
ร้อยละ 

พอใช้ 
ร้อยละ 

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

(3) (2) (1) (0) 

1.การอ่าน 1784 1005 56.33 779 43.67 0 0.00 0 0.00 
2.การจับประเด็น 1784 864 48.43 920 51.57 0 0.00 0 0.00 
3.การวิเคราะห์ 1784 894 50.11 890 49.89 0 0.00 0 0.00 
4.การประเมินค่า 1784 817 45.80 967 54.20 0 0.00 0 0.00 
5.การเขียน 1784 957 53.64 831 46.58 0 0.00 0 0.00 

สรุปรวม 1784 863 48.37 921 51.63 0 0.00 0 0.00 

ระดับดีขึ้นไป 100.00  

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะของผู้เรียน รวม 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 

ดี 
ร้อยละ 

พอใช้ 
ร้อยละ 

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

(3) (2) (1) (0) 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 1789 867 48.46 922 51.54 0 0.00 0 0.00 
2) ความสามารถในการคิด 1789 829 46.34 960 53.66 0 0.00 0 0.00 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 1789 858 47.96 931 52.04 0 0.00 0 0.00 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1789 899 50.25 890 49.75 0 0.00 0 0.00 
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 1789 950 53.10 839 46.90 0 0.00 0 0.00 

รวมทั้ง 5 สมรรถนะ 1789 877 49.02 912 50.98 0 0.00 0 0.00 

ระดับดีขึ้นไป 100.00   

แผนภูมิแสดงร้อยละการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ปีการศึกษา 2564 
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ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รวม 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 

ดี 
ร้อยละ 

พอใช้ 
ร้อยละ 

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

(3) (2) (1) (0) 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1784 1307 73.26 477 26.74 0 0.00 0 0.00 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 1784 939 52.63 845 47.37 0 0.00 0 0.00 
3. มีวินัย 1784 947 53.08 837 46.92 0 0.00 0 0.00 
4. ใฝ่เรียนรู้ 1784 900 50.45 884 49.55 0 0.00 0 0.00 
5. อยู่อย่างพอเพียง 1784 1172 65.70 612 34.30 0 0.00 0 0.00 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 1784 924 51.79 860 48.21 0 0.00 0 0.00 
7. รักความเป็นไทย 1784 1292 72.42 492 27.58 0 0.00 0 0.00 
8. มีจิตสาธารณะ 1784 1028 57.62 756 42.38 0 0.00 0 0.00 

สรุปรวม 1784 1013 56.78 771 43.22 0 0.00 0 0.00 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบัการประเมนิดีขึ้นไป 100.00         

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน  
 ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน ปีการศึกษา 2564  

 
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวนนักเรียน 
ที่ช่ังน้ าหนักและ 

วัดส่วนสูง 
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มี
น้ าหนัก 

และส่วนสูงตามเกณฑ์ 

จ านวนนักเรียนที่มี 
น้ าหนักและส่วนสูงเกิน/ 

ต่ ากว่าตามเกณฑ์ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 197 197 181 91.88 16 8.12 
ม.2 179 179 165 92.18 14 7.82 
ม.3 164 164 155 94.51 9 5.49 
ม.4 162 162 155 95.68 7 4.32 
ม.5 126 126 117 92.86 9 7.14 
ม.6 93 93 92 98.92 1 1.08 
รวม 921 921 865 94.34 56 5.66 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

   โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง            
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.   2561  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

2562 2563 2564 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ   ดีเลิศ   ดีเลิศ   

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดีเลิศ  

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ  ดีเลิศ  ดี  

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
      1. การตั้งเป้าหมาย 
          มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน            
ปีการศึกษา 2564 ระดับคุณภาพดีเลิศ 
ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มีความสามารถ         
ในการอ่าน การเขียน     
การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

1. การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร (ภาษาไทย) 
1.1 ผู้เรียนร้อยละ 83 สามารถอ่านออกเสียง ค า วลี ประโยค และอ่านจับใจความส าคัญ          

อยู่ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2 ผู้เรียนร้อยละ 73 สามารถเขียนเรียงความ แต่งค าประพันธ์อยู่ในระดับดีข้ึนไป            

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
    1.3 ผู้เรียนร้อยละ 83 สามารถสื่อสารในการพูดแนะน าตัวเอง น าเสนอชิ้นงาน พูดแสดงความรู้   
ความคิดเห็น ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆอยู่ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2. การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ) 

2.1 ผู้เรียนร้อยละ 69 สามารถอ่านออกเสียง ค า วลี ประโยคและอ่านจับใจความ           
อยู่ในระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.2 ผู้เรียนร้อยละ 68 สามารถเขียนข้อมูลตนเอง เขียนแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับดีขึ้นไป     
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2.3 ผู้เรียนร้อยละ 72 สามารถพูดแนะน าตัวเอง น าเสนอผลงาน และพูดแสดงความคิดเห็น         
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. การคิดค านวณ (คณิตศาสตร์) 
    3.1 ผู้เรยีนร้อยละ 74 ได้ระดับผลการเรียนในรายวชิาคณิตศาสตร์เฉลีย่ ระดับ 2 ขึ้นไป 

2. มีความสามารถ         
ในการคิดวิเคราะห์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1. ผู้เรียนร้อยละ 91 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลงานจากการท าโครงงาน และ 
สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 91 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถสร้างผลงาน/ชิ้นงานและ 
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างาน          
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 91 มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์                 
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในประเด็นที่ก าหนดให้ได้ 

3. มีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 98 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความรู้ในการสร้างชิ้นงาน/โครงงาน ตาม 
ศักยภาพของผู้เรียน 
2.  ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถรวบรวมความรู้ ทั้งด้วยตัวเอง และการท างาน    
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อย่างน้อย 3 ชิ้นงานต่อปี                
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

4. มีความสามารถ          
ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ระดับผลการเรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์เฉลี่ย      
ระดับ 2 ขึ้นไป  
2. ผู้เรียนร้อยละ 99 ที่ได้รับการประเมินมีผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 99 สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สืบค้นข้อมูลสรุปองค์ความรู้          
ด้วยตนเองและสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

5. มีผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา  

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 65 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 65 
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ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5. มีผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                         
ร้อยละ 70 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ร้อยละ 70 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 65 
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 70 
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 70 
8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน   
และเจตคติที่ดีต่อ 
งานอาชีพ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพตามศักยภาพของตนเอง 
และน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม  
หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ทราบความถนัดและความสนใจของตนเอง สามารถน าความรู้และ 
ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน เพ่ือน าเป็นทุนในการศึกษา 
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและ 
ค่านิยมที่ดีตามที ่
สถานศึกษาก าหนด 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ใน 
ระดับดีข้ึนไปและมีอุปนิสัยที่ติดตัวผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 99 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน สถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 98 ยอมรับและสามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับของ 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ด้วยความเต็มใจ รวมถึงการเกรงกลัวและมีความละอายต่อ 
การกระท าความผิด และมีแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่พึงประสงค์ทุกคน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและ 
ค่านิยมที่ดีตามที ่
สถานศึกษาก าหนด(ต่อ) 

4. ผู้เรียนร้อยละ 99 ปฏิบัติตนด ารงชีวิตอย่างประมาณตนมีเหตุผล และรอบคอบ          
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของทรัพยากร  ต่าง ๆ รอบตัว วางแผน 
ป้องกันความเสี่ยงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 98 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
งานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป  
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ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย(ต่อ) 

3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ถูกต้อง  
เสียงดังอย่างพร้อมเพรียงกันและแสดงออกถึงความน้ าหนึ่งอันเดียวกันในสถาบัน 

3. การยอมรับที่จะอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 99 สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยด้วยความสุภาพรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 99 แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 99 ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง 
กลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

4. สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 89 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียน ร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
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2. วิธีการด าเนินการ  
      2.1 วิธีการด าเนินการมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ดีเลิศ) ปีการศึกษา 2564  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 
ขั้นวางแผน (P)  
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. ส ารวจปัญหา พ้ืนฐานการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารของนักเรียนแต่ละชั้นโดยครูใน
กลุ่มสาระภาษาไทยประเมิน 
2. การพัฒนาการอ่าน เขียน การสื่อสารของ
กลุ่มสาระภาษาไทย 
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการอ่านการเขียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เน้นการปฏิบัติ หรือ Active Learning ฯลฯ 
- จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน 
-นิเทศ ติดตามการพัฒนาการอ่าน เขียน      
การสื่อสาร ฯลฯ 
 
 

1. การอ่าน การเขียน  และการ
สื่อสาร (ภาษาไทย) 
1.1 ผู้เรียนร้อยละ 83 สามารถ 

อ่านออกเสียง ค า วลี ประโยค และ
อ่านจับใจความส าคัญอยู่ในระดับดี  
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2 ผู้เรียนร้อยละ 73 สามารถ 
เขียนเรียงความ แต่งค าประพันธ์อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
    1.3 ผู้เรียนร้อยละ 83 สามารถ 
สื่อสารในการพูดแนะน าตัวเอง น าเสนอ 
ชิ้นงาน พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยู่ในระดับดี  
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 83.48 
(768 คน) สามารถอ่าน
ออกเสียง ค า วลี ประโยค 
และอ่านจับใจความส าคัญ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป      
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
1.2 ผู้เรียนร้อยละ 73.80 
(679 คน) สามารถเขียน
เรียงความแต่งค าประพันธ์
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.3 ผู้เรียนร้อยละ 84.02 
(773 คน)สามารถสื่อสาร
ในการพูดแนะน าตัวเอง 
น าเสนอชิ้นงาน พูดแสดง
ความรู้ความคิดเห็น 

1. แบบประเมินการอ่าน 
(ครูอุดมชัย ไพศรี) 
2. แบบประเมินการเขียน         
(ครูกรรฐิรัชฎ์  กิ้มจ้อง) 
3. แบบประเมินการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร
(ครูเพ็ญศรี  สังข์สุข) 
4. สมุดบันทึกกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
(ครูจตุพร  มณีพันธ์) 
5. รายงานผลการจัด/
กิจกรรมต่าง ๆ (ครูจตุพร  
มณีพันธ์) 
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มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. ครูทุกคนในกลุ่มสาระภาษาไทยส่งเสริม
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร โดยการ 
ส่ งเสริ มใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ ฝึ ก ก า ร ท า ง า น               
การท าโครงงาน ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ชุ ม นุ ม แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม น อ ก เ ว ล า ต่ า ง  ๆ              
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการฝึกเพ่ือ               
ฝึกประสบการณ์และความช านาญ 
2. สรุ ปผลและรายงานกิ จกรรมต่ า ง  ๆ         
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1. น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร อ่ า น  เ ขี ย น            
การสื่อสารมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป     
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
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มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาต่างประเทศ 
ขั้นวางแผน (P)  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือด าเนินงาน 
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือสร้าง             
ความตระหนักให้กับผู้เรียน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. ส ารวจความต้องการของผู้เรียนโดยครูในกลุ่ม
สาระเลือกหนังสือและจัดซื้อเข้าห้องสมุด 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
(วันตรุษจีน วันคริสต์มาส) 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้าน
ภาษาในระดับสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมและซ่อมเสริมทักษะการอ่านโดยมี
การสอบอ่านในรายวิชาเพ่ือให้นักเรียนได้
ต ร ะหนั ก ถึ ง ค ว า มส า คั ญข อ ง ก า ร รู้ ศั พ ท์
ภาษาต่างประเทศ 

2. การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
(ภาษาอังกฤษ) 
2.1 ผู้เรียนร้อยละ 69 สามารถอ่าน 

ออกเสียง ค า วลี ประโยคและอ่าน 
จับใจความอยู่ ในระดับดีขึ้นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.2 ผู้เรียนร้อยละ 68 สามารถเขียน 
ข้อมูลตนเอง เขียนแสดงความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

2.3 ผู้เรียนร้อยละ 72 สามารถพูดแนะน า 
ตัวเอง น าเสนอผลงาน และพูดแสดงความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

2.การอ่าน การเขียน และการ
สื่อสาร(ภาษาอังกฤษ) 
2.1 ผู้เรียนร้อยละ 69.45 
(639 คน) สามารถอ่านออก
เสียง ค า วลี ประโยคและ
อ่านจับใจความอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
2.2 ผู้เรียนร้อยละ 68.69 
(632 คน) สามารถอ่าน
เขียนข้อมูลตนเอง เขียน
แสดงความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2.3 ผู้ เรียนร้อยละ 72.28 
( 6 65  คน )  ส าม า รถ พู ด
แนะน าตั ว เอง  น า เสนอ
ผลงาน และพูดแสดงความ
คิดเห็น อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. สมุดแบบบันทึกผล    
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ (ปพ.5) 
( ค รู ผู้ ส อ น ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษทุกคน)  
2. รายงานสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษา 
อังกฤษ (ครูผู้สอน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ทุกคน)  
3. แผนการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ (ครูผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ทุกคน)  
4. ผลการประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์วิชา
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผู้ เรียนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติ 100% 
ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการท างาน ชั่วโมง
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ชุมนุมและกิจกรรม
นอกเวลาต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับ
การฝึกเพ่ือฝึกประสบการณ์และความช านาญ 
2. สรุปผลและรายงานกิจกรรมต่าง ๆ 
ขั้นปรับปรุง(A) 
1. น าผลการด าเนินกิจกรรมมาพัฒนาปรับปรุง
การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารต่อไป 

ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษา
ก าหนด 

ภาษาอังกฤษ (ปพ.5) 
( ค รู ผู้ ส อ น ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษทุกคน)  
5 .รายงานผลการจัด
กิจกรรมคริสต์มาส  
(ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ) 
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มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร ์
ขั้นวางแผน (P)  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและวิธีการยก
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและวิธีการยก
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ 
3. จัดท าเครื่องมือ/ก าหนดแผน/ปฏิทินการ
ติดตามในการตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. ด าเนินงานตามโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล 
 
 
 

3. การคิดค านวณ (คณิตศาสตร์) 
3.1 ผู้เรียนร้อยละ 74 ได้ระดับผลการ
เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

3. การคิดค านวณ 
(คณิตศาสตร์) 
3.1 ผู้เรียนร้อยละ 74.34 
ได้ระดับผลการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

1. สมุดแบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์  
(ปพ.5) 
(ครูสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง)  
2. รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์  
(ครูสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง) 
3. แผนการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ (ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์) 
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มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตรวจสอบ(C) 
1.  รายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์  
2. ตรวจสอบการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1.น าผลที่ได้จากการรายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนมา
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คว ามคิ ด เห็ นและ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P)  
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมที่
เกี่ ยวกับการคิดวิ เคราะห์  เช่น  โครงงาน 
ห้องเรียนคุณธรรม โครงงานประกอบรายวิชา
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาการค้นคว้าด้วย
ตนเอง(IS) โครงงานหรือผลงานรายวิชาวิทยาการ
ค านวณ โครงงานหรือผลงานรายวิชาการออกแบบ
เทคโนโลยี และโครงงานหรือผลงานประกอบรายวิชา 
เป็นต้น 
2.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามมารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1.ด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ได้วางแผนเอาไว้โดย
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
เช่น กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ห้องเรียน
คุณธรรม โครงงานประกอบรายวิชาต่างๆ   
เป็นต้น 

1. ผู้เรียนร้อยละ 91 ในระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลงานจากการ 
ท าโครงงาน และสามารถอธิบาย 
หลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน  
และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 91 ระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6 สามารถสร้างผลงาน/ชิ้นงาน 
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด  
ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรค 
ของการท างานตามศักยภาพ 
ของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 91 มีทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ 
สถานการณ์และน ามาประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ในประเด็นที่ก าหนดให้ได้ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100.00  
(920คน) ในระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6 มีผลงานจากการท า 
โครงงาน และสามารถอธิบาย 
หลักการแนวคิด ขั้นตอนการ 
ท างาน และปัญหาอุปสรรค 
ของการท างานได้ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100.00  
(920คน) ระดับมัธยมศึกษาท่ี  
1-6 สามารถสร้างผลงาน/ 
ชิ้นงานและสามารถอธิบาย 
หลักการ แนวคิด ขั้นตอน 
การท างาน และปัญหา 
อุปสรรคของการท างานตาม 
ศักยภาพของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 100.00  
(920คน) มีทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ ์
และน ามาประยุกต์ใช้ใน 

1.รายงานสรุปผลโครงงาน
คุณธรรมของโรงเรียน 
(ครูพทิยาพร ราชเดิม)) 
2.รายงานสรุปผล
โครงงานวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่2                
(ครูปัทมาภรณ์   ช านาญเมือง) 
3.ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล
โครงงานวิชา IS ชั้นม2 
(ครูอัมไพ รอดรัตน์) 
4 . ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล
โครงงานรายวิชา IS1(ครู
จิณห์ณิภา นาคะเสนีย์) 
7.รายงานสรุปผล
โครงงานรายวิชา IS2-3
ครูจิณห์นิภา นาคะเสนีย์ 
ครูโสภณ เพชรสุทธิ์ 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คว ามคิ ด เห็ นและ
แก้ปัญหา(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

2.ด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ได้วางแผนเอาไว้โดย
ส่งเสริมนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า วางแผน 
ออกแบบ ด าเนินกิจกรรม วิเคราะห์สรุปผล 
และน าเสนอผลงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน  
ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. น าเสนองานที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้
วางแผนไว้โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
และแบบสอบถาม 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1. แก้ไขปรับปรุง พัฒนาในส่วนที่บกพร่อง 
2. ตรวจสอบกระบวนการพัฒนา/เสนอ
แนวทาง/วิธีการ ปรับปรุง พัฒนา 
 

ชีวิตประจ าวันได้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 100.00  
(920คน)สามารถ 
แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและแก้ปัญหาใน 
ประเด็นที่ก าหนดให้ได้ 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P)  
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อประชุม 
วางแผนในการด าเนินงาน 
2.ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จ 
3.ครูเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างนวัตกรรม 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ตามกระบวนการ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs” 
ขั้นตอนที ่1 การเรียนรู้ตั้งค าถามหรือขั้นตั้งค าถาม 
ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ 
ขั้นตอนที่ 3 การเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
ขั้นตอนที่ 4 การเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร 
ขั้นตอนที่ 5 การเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสังคม 
2. ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานตรงตามตัวชี้วัดของ
สาระการเรียนรู้ 
3. ผู้เรียนจัดท าชิ้นงาน 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 98 ในระดับมัธยมศึกษาปี 
ที่ 1-6 มีความรู้ในการสร้างชิ้นงาน/โครงงาน           
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
2. ผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6  
สามารถรวบรวมความรู้ ทั้งด้วยตัวเอง และ
การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่   
อย่างน้อย 3 ชิ้นงานต่อปี ตามศักยภาพ    
ของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100     
(920 คน) ในระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความรู้ 
ในการสร้างชิ้นงาน/โครงงาน  
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
สามารถรวบรวมความรู้     
ทั้งด้วยตัวเอง และการท างาน 
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มากกว่า 3 
ชิ้นงานต่อปีตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

1. ชิ้นงาน(ครูประจ าวิชา) 
2.โ ค ร ง ง า น คุ ณ ธ ร ร ม 
(ครูนันทวุธ เลี่ยมแก้ว) 
2.โ ค ร ง ง า น คุ ณ ธ ร ร ม    
(ครู ประจ า วิ ช าที่ สอน
โครงงาน) 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
1.ประเมินชิ้นงานของผู้ เรียนตามแบบการ
ประเมิน 
2. สรุปผลการประเมินชิ้นงาน 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1. น าเสนอชิ้นงานต่อครู 
2. วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงชิ้นงาน 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
4) มีความสามารถใน
การ ใช้ เทคโ น โลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P)  
1. วางแผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยี 
2. ประชุมชี้แจงเพ่ือวางกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. จั ดท า แบบประ เ มิ น สมร รถนะกา ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ด าเนินการพัฒนานักเรียนเพ่ือเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
3. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. สรุปผลผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้รายวิชา
คอมพิวเตอร์ 
2. ส รุ ป ผ ล ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ นั ก เ รี ย น              
ด้านเทคโนโลยี/การแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ระดับผลการเรียน 
ในรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เฉลี่ย 
ระดับ 2 ขึ้นไป  
2. ผู้เรียนร้อยละ 99 ที่ได้รับการ 
ประเมินมีผลการประเมินสมรรถนะ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ด้านความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 99 สามารถใช้ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ สืบค้นข้อมูล 
สรุปองค์ความรู้ ด้วยตนเองและสื่อสาร 
ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมตาม 
ศักยภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80.12 
ได้ระดับผลการเรียนใน 
รายวิชาที่เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์  เฉลี่ย ระดับ 2  
ขึ้นไป  
2. ผู้เรียนร้อยละ 100  
(920 คน) ที่ได้รับการ
ประเมินมีผลการประเมิน
สมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี              
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 
(920คน)สามารถใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
สืบค้นข้อมูลสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และ
สื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตได้

1. แบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(ปพ.5) (ครูอลิสา      
หลวงคลัง, 
ครูจุฑารัตน์  ใจบุญ) 
3. แบบประเมิน
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยี 
(ครูอลิสา หลวงคลัง      
ครูจุฑารัตน์  ใจบุญ  
ครูสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง) 
4. แบบรายงานการเข้า
เรียนออนไลน์ของ
นักเรียน 
(ครูอลิสา หลวงคลัง 
ครูจุฑารัตน์  ใจบุญ) 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
4) มีความสามารถใน
การ ใช้ เทคโ น โลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.สรุ ปผลการประ เ มิ น สมรรถนะกา ร ใ ช้
เทคโนโลยี 
4. แบบสรุปการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และหอ้งสืบค้น 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1. แก้ไขปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่บกพร่อง 
2. ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาโครงการ
กิจกรรมตามรายงาน เสนอแนวทาง/วิธีการ
ปรับปรุง พัฒนา 

อย่างเหมาะสม          
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P)  
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในแนว
ทางการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ และหลักสูตร
ของสถานศึกษา 
2 . ประชุมคณะกรรมการด า เนินงานเ พ่ือ
วิเคราะห์ วางแผนในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา และประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยน าข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีการศึกษามาเป็น
ข้อมูล 
3. จัดท าเครื่องมือ/ก าหนดแผน/ปฏิทินการ
ติดตามในการตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1.ด า เนินงานตามโครงสร้ างของหลักสูตร
สถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ  ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 65 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 65 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 70 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ร้อยละ 70 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 65 
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 70 
7.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 70 

1 .  ผู้ เ รี ยนมี ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 
70.48 
2 .  ผู้ เ รี ยนมี ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 
65.79 
3 .  ผู้ เ รี ยนมี ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 73.95 
4 .  ผู้ เ รี ยนมี ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ร้อยละ 
75.27 

1.สมุดแบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(ปพ.5) 
(ครูสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง)  
2.แบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ.3)  
(ครูสร้อยสุวรรณ สังข์สุวรรณ) 
3.รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
(ครูสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง) 
4.แผนการจัดการเรียนการ
สอน (ครูผู้สอนทุกคน) 
5.รายงานวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล(ครูผู้สอน 
ทุกคน) 
6.ข้อสอบวัดผลทางการ
เรียน (ครูสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง) 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ต่อ) 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
1.รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
2.ตรวจสอบการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา กรณีที่พบปัญหาและ
อุปสรรคให้รีบด าเนินการแก้ไข 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1.น าผลที่ได้จากการรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนมา
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาต่อไป 
 

8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ร้อยละ 70 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ  68.40 
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะร้อยละ 74.20 
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ   
ร้อยละ 70.44  
8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพละ
ศึกษา ร้อยละ  74.92 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
6) มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P)  
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. ส ารวจความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับ
อาชีพในแต่ละชั้นโดยครูในกลุ่มสาระการเรียนร.
การงานอ่ชีพ 
2. จัดการเรียน การสอน กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
อาชีพให้กับผู้เรียน ตามความถนัด ความสนใจ 
โดยความร่วมมือของสถาบันอาชีวศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และสถาน
ประกอบการต่างๆ  
3. นิเทศ ติดตาม สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และ 
ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพตาม 
ศักยภาพของตนเองและน าความรู้ไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 เรียนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม หรือรายวิชา
เพ่ิมเติม ทราบความถนัดและความ
สนใจของตนเอง สามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และหารายได้ระหว่างเรียน เพ่ือน าเป็น
ทุนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

1 . ผู้ เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ 1 0 0 
( 920คน )มี ค ว าม รู้ แ ล ะ
ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ
ตามศักยภาพของตนเอง
และน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพที่ตนเอง
สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อ
ตนเองอย่างยั่งยืน 
2 .  ผู้ เ รี ย น ใน ร ะดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียน
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ กิจกรรมชุมนุม หรือ
รายวิชาเ พ่ิมเติม ทราบ
ความถนัดและความสนใจ

1.หลักสูตรสถานศึกษา 
(นางนิตยา  ทองบริบูรณ์  
2.หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา  
(นายทรรศน์วิทย์  วิ้นฉ้วน) 
3.แบบรายงานการจัด
กิจกรรม                        
(นางนิตยา ทองบริบูรณ์)  
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
6) มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ(ต่อ) 
 

ของตนเอง สามารถน า
ความรู้และทักษะไปใช้       
ในการประกอบอาชีพและ
หารายได้ระหว่างเรียน 
เพ่ือน าเป็นทุนในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นและน า
ความรู้ได้ไปต่อยอดในการ
ท างานหลังจบการศึกษา 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1)การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆตามปฏิทินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
2. ชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ถึงแนวทางและเกณฑ์  
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
3. จัดท าเอกสาร คู่มือ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1.ด าเนินงานตามเวลาที่ก าหนดและ
รายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรม
บูรรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
ค่ายปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ การคัดกรอง        
สารเสพติด โรงเรียนธนาคาร กิจกรรม
ส่ ง เสริมและสนับสนุนสถาบันชาติ  
ศ า ส น า แ ล ะ พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์               

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไปและมีอุปนิสัยที่ติดตัวผู้เรียน 
อย่างยั่งยืน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 99 เข้าร่วมและมีส่วน 
ร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน  
สถาบันชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 98 ยอมรับและสามารถ 
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับของ 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ด้วยความ 
เต็มใจ รวมถึงการเกรงกลัวและมีความ 
ละอายต่อการกระท าความผิดและมีแผน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองผู้เรียนในกลุ่มที่ 
ไม่พึงประสงค์ทุกคน 
4. ผู้เรียนร้อยละ 99 ปฏิบัติตนด ารงชีวิต 
อย่างประมาณตนมีเหตุผล และรอบคอบ  
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบเห็น 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 (920คน)  
มีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้ เรียน อยู่ ใน
ระดับดีข้ึนไป 
2. ผู้ เรี ยนร้ อยละ 100 (920คน ) 
เรียนวิชาหน้าที่พลเมือง 
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 (920คน) 
ยอมรับและสามารถปฏิบัติตาม 
กฎ  ร ะ เบี ยบข้ อบั ง คั บ  ขอ ง
โรงเรียน ชุมชนและสังคม ด้วย
ความเต็มใจ รวมถึงการเกรงกลัว
และมีความละอายต่อการกระท า
ความผิด และมีแผนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมองผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่
พึงประสงค์ทุกคน 
4. ผู้เรียนร้อยละ 100 (920คน) 
ปฏิบัติตนด ารงชีวิตอย่างประมาณตน
มีเหตุผล และรอบคอบอยู่ร่วมกับ

1.รายงานสรปุผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน          
(ครูสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง) 
2.รายงานผลกิจกรรมวัน
ภาษาไทย(ครูเพ็ญศรี สังข์สุข) 
3.แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
หน้าที่พลเมือง(ครูสังคม) 
4.ปพ.5 วิชาหน้าที่พลเมือง 
5.ภาพกิจกรรมดนตรีไทย
(ครูอุดม นุ่นประดิษฐ์) 
6.แบบบันทึกสถิติการมีส่วน
ร่วมท างานงานศพ 
(ครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง) 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1)การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

การปฎิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ 
ของโรงเรียน ชุมชนและสังคมการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. ก ากับ ติดตาม การด าเนินการจัด
กิจกรรม 
2. สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1.น าส่วนที่ประสบความส าเร็จไปพัฒนา 
น าส่ วนที่ ไ ม่ บรรลุ วั ตถุประสงค์ มา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

คุณค่าของทรัพยากร  ต่าง ๆ รอบตัว  
วางแผนป้องกันความเสี่ยงและยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 

ผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบเห็น
คุณค่าของทรัพยากร ต่ าง  ๆ 
รอบตัว วางแผนป้องกันความ
เสี่ยงและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
2) คว ามภู มิ ใ จ ใ น
ท้องถิ่น และความ
เป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุม วางแผน การจัดกิจกรรมเพ่ือให้
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยและมีส่วนร่วมกิจกรรม 
2. ก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
    -กิจกรรมวันส าคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และงานประเพณีวัฒนธรรม 
   -กิจกรรมธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก  
   -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 
   -กิจกรรมหน้าเสาธง 
ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. ก ากับ ติดตาม การด าเนินการจัดกิจกรรม 
2. สรุป/รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 98 เข้าร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์งานประเพณีวัฒนธรรม 
ของชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองอยู่ในระดับ  
2 ขึ้นไป  
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ร่วมกันร้องเพลง 
ชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน  
ถูกตอ้ง เสียงดังอย่างพร้อมเพรียงกัน 
และแสดงออกถึงความน้ าหนึ่งอัน 
เดียวกันในสถาบัน 

1.  นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  100 
(920คน) เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สุนทรภู่ควบคู่วันภาษาไทย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 97.48                 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาหน้าทีพ่ลเมืองอยู่ใน 
ระดับ 2     ขึ้นไป  
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ร่วมกัน
ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลง
มาร์ชโรงเรียน ถูกต้อง เสียงดัง
อย่ างพร้ อมเพรี ยงกั นและ
แสดงออกถึงความน้ าหนึ่งอัน
เดียวกันในสถาบัน 

- รายงานวันภาษาไทย      
วันสุนทรภู ่
-แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
หน้าที่พลเมือง(ครูสังคม) 
-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 
- สัมภาษณ์ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน/ชุมชน 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
2) คว ามภู มิ ใ จ ใ น
ท้องถิ่น และความ
เป็นไทย(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นปรับปรุง (A)  
1. น าส่วนที่ประสบความส าเร็จไปพัฒนา   
ส่วนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์มาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
3) การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
1.วางแผนการด าเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการ
การด าเนินกิจกรรมและโครงการเพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียนในด้านการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่
หลากหลายและวางแผนด้านงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม 
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
3. สร้างแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1.จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย การแสดงแสดงความคิดเห็น พูดคุย
ด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน
ด้วยความเข้าใจที่ดีการแสดงมารยาทที่เหมาะสม 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่น 

1. ผู้เรียนร้อยละ 99 สามารถแสดง 
ความคิดเห็น พูดคุยด้วยความสุภาพรับ 
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความ 
เข้าใจที่ดี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 99 แสดงมารยาทที่ 
เหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 99 ร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและสั งคมท้องถิ่ นและ
ปรับตัวได้อย่างกลมกลืน ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนร้อยละ 99.78 
(918 คน)  สามารถแสดง
ความคิดเห็น พูดคุยด้วย
ความสุภาพรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความ
เข้าใจที่ดี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 99.78 (918 
คน)แสดงมารยาทที่เหมาะสม 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 99.78 
(918 คน)  ร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและสังคม
ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง
กลมกลืน ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

1.แบบรายงานกิจกรรมวัน
อาเซียน  
(ครูพิทยาพร ราชเดิม) 
2.กิจกรรมวันตรุษจีน            
(ครูเสาวลักษณ์ โยธารักษ์) 
3.กิจกรรมวันคริสต์มาส          
(ครูอรฉัตร  พรมจุล) 
5.แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาพระพุทธศาสนา  
(ครูกลุ่มสาระสังคมฯ) 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
4) สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P)  
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. ด าเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนโดย
การชั่งน้ าหนัก วัดสายตา ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย (บริษัทโบบายแล็บ) 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น 
ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. ตรวจเช็คภาวะร่างกายของผู้เรียนอยู่ใน
เกณฑ์ปกติท่ีผู้เรียนก าหนด 
2. ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของนักเรียน 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1. พัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้เรียน 
2. น าผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนมา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ในครั้งต่อไป 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 89 มีน้ าหนักส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง 
สาธารณสุข 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีสมรรถภาพ   
ทางกาย ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
3. ผู้เรียน ร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่ส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 93.91  
(864 คน) มีน้ าหนักส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
กระทรวงสาธารณสุข 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 91.95  
(846 คน)มีสมรรถภาพ   
ทางกาย ผ่านเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษาก าหนดใน 
ระดับดีข้ึนไป 
3. ผู้เรียน ร้อยละ 96.19 
(885 คน)เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่ส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

1. แบบรายงานผลการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน 
(ครูสุภา ตี้ฮ้อ) 
2. แบบรายงานการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
(ครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง) 
2. แบบรายงานสรุปผล
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของนักเรียน 
(ครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง 
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      2.2 สรุปผลวิธีการด าเนินการคุณภาพของผู้เรียน   

           1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     สถานศึกษาได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้           

ตามศักยภาพ ตามประเด็นพิจารณา 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
        มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2563 – 2565 ด้วยโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งระบบ (ระบบเรียนรู้) โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการห้องสมุดมีชีวิต       
โครงการพัฒนาการศึกษา “เรียนรวม” โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์   
โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการดังกล่าวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน         
การสื่อสารและการคิดค านวณ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน ดังนี้ โครงการนี้มีกิจกรรมเป็นเลิศทางวิชาการ      
(การคิดค านวณ การเขียน การคิดวิเคราะห์) กิจกรรมสื่อสารสองภาษา(การสื่อสาร) กิจกรรมเข้าค่ายการอ่าน     
การเขียน กิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติ หรือ Active Learning  กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
ส่งเสริมความสามารถผู้เรียนโดยการส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ นิเทศ ติดตามการพัฒนาการอ่าน เขียน       
การสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (วันตรุษจีน วันคริสต์มาส)   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางด้านภาษาในระดับโรงเรียน  ส่งเสริมและซ่อมเสริมทักษะการอ่านโดยมีการสอบอ่านในรายวิชา
เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรู้ศัพท์ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 100% กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน กิจกรรมแชร์
ความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรม Rising Star to Maths Champion 

      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนได้พัฒนาโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้     
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน แล้วน าความรู้มาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน และน าความรู้             
มาเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารรายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ออินเตอร์เน็ต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด   
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และน าความรู้มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม แก้ปัญหา         
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล  มีความคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนได้จัดกิจกรรม งาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนในด้านนี้ ดังต่อไปนี้ โครงการส่งเสริม        
การเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต กิจกรรมทดสอบ TDET ค่ายวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
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กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมทัศนศึกษา 
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ มีกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม มีกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมน าเสนอ
โครงงานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระในกิจกรรม Open House โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบแลกเป้า) 
มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 

     3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
         ผู้เรียนได้พัฒนาโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถ     

ในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้             
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยการจัดให้ ผู้เรียนได้ท าโครงงาน รายงาน ชิ้นงาน/โครงการที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือ
จากการฝึกทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมกลุ่มสนใจ การค้นคว้าอิสระ( IS)               
โดยมีโครงการกิจกรรมในประเด็นนี้ ดังต่อไปนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม
สื่อ นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมสื่อ นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
กิจกรรมสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมสื่อ นวัตกรรมกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน
คุณธรรมตามนโยบายโรงเรียน มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการโครงงานกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมน าเสนอโครงงานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระในกิจกรรม Open House โครงการ
พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมพัฒนาระบบการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ ZERO WASTE มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ (กิจกรรมชุมนุม        
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้) โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

    4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
        พัฒนาด้วยการจัดการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-6 ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีผู้เรียนสามารถน าความรู้          
ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้น สรุปความรู้ด้วยตนเองและน าเสนอข้อมูลในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
และสร้างสรรค์ และผู้เรียนสามารถผลิตสื่อ ชิ้นงาน และน าเสนอผลงานที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม      
จัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นและ
น าเสนอความรู้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม งาน โครงการเพ่ือสนับสนุนพัฒนานักเรียนในด้านนี้ ดังต่อไปนี้  โครงการ
พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบแลกเป้า) กิจกรรมแข่งขันทักษะ        
ทางวิชาการ 
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5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิม ในด้านความรู้         

ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ และให้มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม งาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนพัฒนานักเรียนในด้านนี้ ดังต่อไปนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (แข่งขันทักษะ
วิชาการ) กิจกรรมค่ายพัฒนาการอ่านการเขียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ควบคู่วันภาษาไทย กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย O – NET ม.3,ม.6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กิจกรรม Rising Star to Maths Champion โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมมารยาทไทย  กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน กิจกรรมพระสอนธรรมน าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก  
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมสื่อนวัตกรรม  
กิจกรรมแข่งขันกีฬาจังหวัด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพเพ่ือมีงานท า กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเติมเต็ม
ความรู้ กิจกรรมติว O-NET  ติว Gat PAT กิจกรรมติวมาม่า กิจกรรมติวตามกลุ่มสนใจ กิจกรรมติวก่อนสอบ       
อาทิตย์ กิจกรรมค่ายติววิชาการ กิจกรรมปรับเปลี่ยนผลการเรียน โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(งบแลกเป้า)  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
         มีการจัดกิจกรรมโดยครูในงานแนะแนว เช่น ให้ผู้เรียนแต่ละชั้นเรียน ท าแบบทดสอบ เพ่ือเป็นการ

ส ารวจหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง และจัดกิจกรรมแนะน าอาชีพและการศึกษาต่อ โดยเชิญผู้ที่ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพและรุ่นพ่ีที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะต่าง ๆ มาแนะน าให้ผู้เรียน ได้รับความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจต
คติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ส าหรับการท างานและประกอบอาชีพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม 
งาน โครงการเพ่ือสนับสนุนพัฒนานักเรียนในด้านนี้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวสู่ความส าเร็จ 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมต้นกล้าความส าเร็จ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
กิจกรรมบริการสารสนเทศและแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมทัศนศึกษา        
ม.อ.วิชาการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน กิจกรรมสารสนเทศแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
     2. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 โรงเรียนได้พัฒนาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ 
เต็มตามศักยภาพ ดังต่อไปนี้ 
         1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

    อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ พอเพียง จิตอาสา สามัคคี มีวินัย รับผิดชอบ ผู้เรียนได้รับการปลูกฝัง        
โดยการเรียนรู้จากกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น รายวิชาสังคมศึกษา รายวิชาประวัติศาสตร์ รายวิชาหน้าที่พลเมือง 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสู่การเสริมสร้างเอกลักษณ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์         
อย่างยั่งยืน การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งดูแลพฤติกรรมเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
ของหายได้คืนกิจกรรมวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สถานศึกษาสีขาว ห้องเรียนสีขาว โรงเรียนสุจริต กิจกรรม
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โรงเรียนมีการให้คะแนนความดี และตัดคะแนนความประพฤติมีการติดตามและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนได้จัดกิจกรรม งาน โครงการเพ่ือสนับสนุนพัฒนานักเรียนในด้าน
นี้ ดังต่อไปนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  กิจกรรมพระสอนธรรมน าสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก กิจกรรมค่ายเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน โครงการ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรมวันถวายราชสดุดี  กิจกรรมระเบียบวินัย
ลูกเสือ-เนตรนารีระดับจังหวัด กิจกรรมสารณประโยชน์ โครงการหนึ่งห้องเรียน  หนึ่งโครงงานคุณธรรม ตามนโยบาย
โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการสถานศึกษาสีขาว กิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมแก้ปัญหายาเสพติด กิจกรรม To Be Number One กิจกรรมป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของผู้เรียน กิจกรรมอบรมผู้เรียนห้องเรียนสีขาว กิจกรรมอบรมครู D.A.R.A. โครงการเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) 
กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรม Big Cleaning กิจกรรมการรณรงค์เก็บขยะในโรงเรียนและชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมต่าง  ๆโครงการโรงเรียนธนาคาร กิจกรรมส่งเสริม การออม กิจกรรมอบรมผู้เรียนในการปฏิบัติงานแต่ละ
แผนกของโรงเรียนธนาคาร กิจกรรมครูและผู้เรียนปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน กิจกรรมประกวดโรงเรียนธนาคาร 
โครงการโรงเรียนประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพการปฏิบัติงาน
สภาผู้เรียนและพัฒนาห้องสภาผู้เรียน กิจกรรมประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของ สพฐ. โครงการส่งเสริม
การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมเข้าร่วมวันส าคัญ โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรมจิตอาสา โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมและส่งเสริม
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วินัยของผู้เรียน กิจกรรมคนดีศรี ร.อ. กิจกรรมเข้าปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมรักษ์โรงเรียน 
รักษ์ระเบียบ โครงการโรงเรียนสุจริต ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าชุมชน 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกในความเป็นไทยและประเพณีท้องถิ่น มีจิตส านึก

และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน เรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ โดยผ่านทางกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นและการเรียนรู้จากครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม งาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนพัฒนานักเรียนในด้านนี้ ดังต่อไปนี้ โครงการส่งเสริมวันส าคัญ
กิจกรรมเข้าร่วมวันส าคัญ โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม            
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
(การอ่าน  การเขียน) กิจกรรมค่ายพัฒนาการอ่านการเขียน  กิจกรรมวันสุนทรภู่ควบคู่วันภาษาไทย กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
ไทย โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ท าสมาธิระลึกถึงชาติ กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา  กิจกรรมอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยและค่านิยมไทย กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมถวายราชสดุดี 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ผู้เรียนได้พัฒนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้แสดงศักยภาพ ทักษะท างานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็น      

ซึ่งกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย       
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา และครูแนะแนว มีบทบาทส าคัญ        
ในการให้ค าแนะน านักเรียน เป็นรายกลุ่ม รายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในห้องเรียน 
โรงเรียน และ สังคมอ่ืน ๆ สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โรงเรียนจัดกิจกรรม          
งานและโครงการที่มีส่วนในการพัฒนานักเรียนในด้านนี้ ดังต่อไปนี้  โครงการส่งเสริมวันส าคัญ กิจกรรมเข้าร่วม       
วันส าคัญ โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมประกวดโครงงาน
คุณธรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (การอ่าน การเขียน) กิจกรรม
ค่ายพัฒนาการอ่านการเขียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ควบคู่วันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กิจกรรมพระสอนธรรมน าสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี ชั้นโท ชั้นเอก กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมแข่งขันกีฬาจังหวัด       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกีฬาสี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรวม โครงการโรงเรียนประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย 
กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาระบบคุณภาพการปฏิบัติงานสภาผู้เรียนและพัฒนาห้องสภาผู้เรียน กิจกรรมประเมินโรงเรียนต้นแบบ       
สภานักเรียนของ สพฐ. 
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4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
    ผู้ เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม               

ในแต่ละ ช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรม     
งาน โครงการที่พัฒนานักเรียนในด้านนี้ ดังต่อไปนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมแข่งขันกีฬาจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
กิจกรรมพระสอนธรรมน าสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี ชั้นโท ชั้นเอก กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมประกวด
โครงงานคุณธรรม โครงการสถานศึกษาสีขาว กิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติด  กิจกรรมแก้ปัญหา                 
ยาเสพติด  กิจกรรม To Be Number One กิจกรรมป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรม
อบรมผู้เรียนห้องเรียนสีขาว กิจกรรมอบรมครู D.A.R.A. โครงการส่งเสริมวันส าคัญ  กิจกรรมเข้าร่วมวันส าคัญ โครงการเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste)1) กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรม Big Cleaning 
กิจกรรมการรณรงค์เก็บขยะในโรงเรียนและชุมชน โครงการโรงเรียนประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งตาม
วิถีประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพการปฏิบัติงานสภานักเรียนและพัฒนาห้องสภาผู้เรียน กิจกรรมประเมิน
โรงเรียนต้นแบบสภาผู้เรียนของ สพฐ. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย/สุขภาพจิต กิจกรรม
ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง กิจกรรมตรวจสอบ/ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมกิจกรรม
จิตอาสา 
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3. ผลการด าเนินการ 
          โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน         
ปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินดังนี้ 
    ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและ 
การคิดค านวณ 

   

1. การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร (ภาษาไทย) 
1.1 ผู้เรียนร้อยละ 83 สามารถอ่านออกเสียง ค า วลี ประโยคและอ่าน
จับใจความส าคัญอยู่ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

83 83.48 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 ผู้เรียนร้อยละ 73 สามารถเขียนเรียงความ แต่งค าประพันธ์อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

73 73.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 ผู้ เรียนร้อยละ 83 สามารถสื่อสารในการพูดแนะน าตัวเอง 
น าเสนอชิ้นงาน พูดแสดงความรู้ความคิดเห็น ความรู้สึกในโอกาส  
ต่าง ๆ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

83 84.02 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) 
2.1 ผู้เรียนร้อยละ 69 สามารถอ่านออกเสียง ค า วลี ประโยคและอ่าน
จับใจความ อยู่ในระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

69 69.45 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 ผู้เรียนร้อยละ 68 สามารถอ่านเขียนข้อมูลตนเอง เขียนแสดง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

68 68.69 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 ผู้เรียนร้อยละ 72 สามารถพูดแนะน าตัวเอง น าเสนอผลงานและ
พูดแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

72 72.28 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. การคิดค านวณ (คณิตศาสตร์) 
3.1 ผู้เรียนร้อยละ 74 ได้ระดับผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
เฉลี่ย ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 

74 74.34 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   

1. ผู้เรียนร้อยละ 91 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลงานจากการท า
โครงงาน และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน 
และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

91 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 91 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถสร้างผลงาน/
ชิ้นงานและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการท างานตามศักยภาพของผู้เรียน 

91 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนร้อยละ 91 มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

91 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ในประเด็นที่ก าหนดให้ได้ 

91 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
1.  ผู้เรียนร้อยละ 98 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความรู้ในการ
สร้างชิ้นงาน/โครงงาน ตามศักยภาพของผู้เรียน 

98 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  สามารถรวบรวมความรู้ ทั้ง
ด้วยตัว เอง และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อย่างน้อย 3 ชิ้นงานต่อปี               
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

3 ชิ้นต่อปี มากกว่า 3 
ชิ้นงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ระดับผลการเรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ เฉลี่ย ระดับ 2 ขึ้น 

80 80.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

22. ผู้เรียนร้อยละ 99 ที่ได้รับการประเมินมีผลการประเมินสมรรถนะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

99 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนร้อยละ 99 สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สืบค้นข้อมูล
สรุปองค์ความรู้ ด้วยตนเองและสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

99 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเมิน 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร    
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ร้อยละ 65 

65 70.48 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 65 

65 65.79 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ร้อยละ 70 

70 73.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 70 

70 75.27 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศร้อยละ  65 

65 68.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร้อยละ 70 70 74.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ร้อยละ 70 

70 70.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ
พละศึกษา ร้อยละ  70 

70 74.92 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ    
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพตาม 
ศักยภาพของตนเองและน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ตนเอง 
สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 ตามเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ทราบ
ความถนัดและความสนใจของตนเอง สามารถน าความรู้และทักษะไป
ใช้ในการประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน เพ่ือน าเป็นทุนใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 
 

นักเรียน 
ม.1-3  ทุกคน 

นักเรียน 
ม.1-3  ทุกคน 

ตามเป้าหมาย 
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ประเมิน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด    
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไปและ   มีอุปนิสัยที่ติดตัวผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

100 100 ตามเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 99 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

99 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนร้อยละ 98 ยอมรับและสามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ด้วยความเต็มใจ รวมถึง
การเกรงกลัวและมีความละอายต่อการกระท าความผิด และมีแผน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่พึงประสงค์ทุกคน 

98 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ผู้เรียนร้อยละ 99 ปฏิบัติตนด ารงชีวิตอย่างประมาณตนมีเหตุผล 
และรอบคอบ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ รอบตัว วางแผนป้องกันความเสี่ยงและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

99 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
1. ผู้ เรียนร้อยละ 98 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์งานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

98 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป (ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 และ 2) 

97 97.48 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ผู้ เรียนร้อยละ 100 ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลง      
มาร์ชโรงเรียน ถูกต้องเสียงดังอย่างพร้อมเพรียงกันและแสดงออกถึง
ความน้ าหนึ่งอันเดียวกันในสถาบัน 

100 100 ตามเป้าหมาย 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    
1. ผู้เรียนร้อยละ 99 สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยด้วยความ 
สุภาพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี 

99 99.78 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 99 แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 99 99.78 สูงกว่าเป้าหมาย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 99 ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่น
และปรับตัวได้อย่างกลมกลืน ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

99 99.78 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเมิน 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    
1. ผู้ เรียน ร้อยละ 89 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

89 93.91 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 

90 91.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู้เรียน ร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

96 96.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

 
ตารางแสดงผลการด าเนินการ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมินราย

ประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ           สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ตามเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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 จากตาราง แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีประเด็น
พิจารณา 10 ประเด็น พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 9 ประเด็นพิจารณาและ 
ตามเป้าหมาย 1 ประเด็นพิจารณา และต่ ากว่าเป้าหมาย - ประเด็น 
 จากการด าเนินการประเมินผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ได้มีการ
น าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ทางสถานศึกษาได้แจ้งผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนและ
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของผู้เรียนแก่ผู้ปกครองในวันรับผลการเรียนให้ได้รับทราบเพ่ือ
ด าเนินการติดตาม ดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มผ พร้อมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร่วมกับครู
ที่ปรึกษา ครูผู้สอน งานทะเบียนวัดผล และงานกิจการนักเรียน ด าเนินการให้ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลให้
เสร็จสิ้นในแต่ละภาคเรียน   
 
4. จุดเด่น 
  จากการสรุปผลการด าเนินการในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาได้มีนวัตกรรมที่พัฒนา
ผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้
นัวตกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” (One Classroom One Moral Project)  โดยใช้ ALERT  
MODEL ซึ่งมีคุณธรรมอัตลักษณ์ จ านวน 5 ข้อ ดังนี้  1. พอเพียง (Suffciency)  2. จิตอาสา (Volunteer)             
3. ความสามัคคี (Unity) 4. มีวินัย (Discipline) 5. ความรับผิดชอบ (Responsibility เป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้
นักเรียน ร่วมมือกันด าเนินโครงงานโดยการมีส่วนร่วมวางแผน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีครูที่ปรึกษาให้
ค าแนะน า  มีการติดตามการท างานของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครอง เห็นความส าคัญของการสร้างคนดีต่อยอดจากโรงเรียน
ในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียน ซึ่งส่งผลดี ต่อการท างานคือ บรรยากาศของความร่วมมือในการท างานด้วย
ความสามัคคี ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา โดยในแต่ละภาคเรียนมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม มีการประกวดโครงงานระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน โดยมีการประกวดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งบางโครงงานยังน าไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมระหว่าง
นักเรียนและหน่วยงานภายนอก นวัตกรรมการแก้ปัญหา 0,ร,มผ โดยใช้ 3A2C Model เป็นการสร้างความตระหนัก
และให้ความส าคัญต่อผลการเรียนและการแก้ปัญหา 0,ร และ มผ ของผู้เรียน โดยการประชุม ชี้แจง สร้างข้อตกลง
ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานทะเบียนวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
และนักเรียน มีการสรุปผลการด าเนินการทุกภาคเรียน และมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง นวัตกรรม STUDENT Model และ นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ  R.A. BSTOP Model ในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาให้โอกาสในการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยโรงเรียน             
จัดการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนเรียนรวม นักเรียนกลุ่มเรียนรวม มี 3 ประเภท คือ นักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ นักเรียนบกพร่องทางร่างกายและออทิสติก รวมถึงการให้โอกาสนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
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5. จุดควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้           

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
2. การเสริมสร้างความม่ันใจในตนเอง และพฤติกรรมกล้าแสดงออก ให้เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียน 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการวิจัย        

ในการด าเนินงานและมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
          4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 

6. แนวทางการด าเนินการพัฒนา 

 1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์            
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
 2. พัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม IS มีการด าเนินงานและน านวัตกรรมไปใช้เผยแพร่ลงสู่ชุมชนที่
เป็นระบบทั้งสถานศึกษา 

3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง       
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  

4. พัฒนาให้ผู้เรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ  

5. พัฒนาให้ผู้เรียนมี มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

6. พัฒนาให้ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

7. พัฒนาให้ผู้เรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม       
ในแต่ละช่วงวัย 
 
7. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
    7.1 แหล่งข้อมูลเอกสารมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
กลุ่มสาระภาษาไทย 
 แบบประเมินการอ่าน  แบบประเมินการเขียน แบบประเมินการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร สมุดบันทึก

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  รายงานผลการจัด/กิจกรรมต่าง ๆ 
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 รายงานผลการอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์

วิชาภาษาอังกฤษ  รายงานผลการจัดกิจกรรมคริสต์มาส  รายงานผลการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 สมุดแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ (ปพ.5) รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์  แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     สมุดบันทึกรักการอ่าน รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม  รายงานสรุปผลโครงงานคุณธรรม          

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม  รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานวิทย์                 
โครงงานคณิตศาสตร์  รายงานผลการจัดกิจกรรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รายงานผลการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ชิ้นงาน  โครงงานคุณธรรม  โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงาน IS 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) แบบประเมินสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี  แบบบันทึก

การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสืบค้นแบบประเมินการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    สมุดแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน (ปพ.5) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)         

รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แผนการจัดการเรียนการสอน รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล      
ข้อสอบวัดผลทางการเรียน  

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดและประเมินผลชิ้นงานนักเรียน แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
เพ่ิมเติมงานอาชีพ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ผลงานนักเรียน ภาพกิจกรรม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
       รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รายงานสรุปผลการจัดสอบ     

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รายงานผลกิจกรรมวันภาษาไทย  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง ปพ.5     
วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาพกิจกรรมดนตรีไทย  แบบบันทึกสถิติการมีส่วนร่วมท างานงานศพ 

   2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
       ภาพถ่ายการเคารพธงชาติ การสวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า  ภาพกิจกรรมการแสดง

นาฎศิลป์ ดนตรีไทย บริการชุมชน  ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ               
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บริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนและ        
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก  รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายงานสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       แบบรายงานกิจกรรมวันอาเซียน  กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมการเลือกตั้ง

สภานักเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา  รายงานสรุปโครงการ "พระสอนธรรมน าสอบธรรมศึกษา    
ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 

    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน   แบบรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย           

แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 
 
8. แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 
 จากการด าเนินงานมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาได้ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
ดังนี้ 

1. นวัตกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม”โดยใช้ ALERT Model (ภาคผนวก หนา้ 159) 
2. นวัตกรรมกลุ่มบริหารวิชา  การแก้ปัญหา 0,ร,มผ และ มส โดยใช้ 3A2C Model (ภาคผนวก หน้า 157) 
3. นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ R.A. BSTOP Model (ภาคผนวก หน้า 168) 
4. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ โดยใช้นวัตกรรม STUDENT Model (ภาคผนวก หน้า 170) 
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มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
     1. การตั้งค่าเป้าหมาย 
        มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ   ปีการศึกษา 2564 ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพดีเลิศ 

ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์      
และพันธกิจที ่
สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน 

1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “ภายในปี 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีพันธกิจ ประกอบด้วย 
    2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
    2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    2.4 ประสานการมีส่วนร่วมของมีส่วนผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    2.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
       โรงเรียนได้น าวิสัยทัศน์ พันธกิจไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปี 2563 - 2565 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีเป้าหมาย คือ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม  
ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย พอเพียง จิตอาสา สามัคคี  
มีวินัยและรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปขยายผลในครอบครัวและน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2563-2565  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
งบประมาณ 2564 รวมถึงแผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีการติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. ด าเนินงานพัฒนา 
วิชาการที่เน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทของท้องถิ่น  
มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง 
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือน าผลไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3.  มีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน ได้คิดและปฏิบัติจริงสามารถ 
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายตามความสนใจ             
และความถนัดของผู้เรียน 
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ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4. พัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1.  ครูทุกคน เข้ารับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต้องการของตนเองและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ       
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการคงวิทยฐานะ             
หรือพัฒนาวิชาชีพให้สูงขึ้น 
2.  ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี             
และน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้                 
อย่างมีคุณภาพ 

5. จัดสภาพแวดล้อม       
ทางกายภาพและสังคม      
ที่เอื้อต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องสนับสนุนที่เพียงพอและ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพสวยงาม ร่มรื่น สะอาด  
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่าง 
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
4. ครู บุคลากร ผู้เรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ                  
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

6. จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหาร จัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการที่เพียงพอ               
มีประสิทธิภาพ ใช้งานอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
3. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ใน ระดับมากข้ึนไป 
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2. วิธีการด าเนินการ  
      2.1 วิธีด าเนินการมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

                                                                       วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน 
ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
1.มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
1. แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ปี  2563-2565 แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเปิดเรียน
แบบ Onsite ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
4. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน การนิเทศ
ติดตามกลุ่มงานและการนิเทศการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน       
โดยใช้เทคนิค 2S4M สภาพแวดล้อมปัจจัย
ภายนอกโดยใช้เทคนิค STEP และประเมิน

1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “ภายในปี 2565 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็น
สถานศึกษา ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ โรงเรียน
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและ
การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน” มีการน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีพันธกิจ 
ประกอบด้วย 
    2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 
    2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    2.4 ประสานการมีส่วนร่วมของมีส่วน
ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. โ ร ง เ รี ย น มี เ ป้ า ห ม า ย
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ ที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
จ า ก แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาปี 2563-2565 และ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2564 โรงเรียนได้
รั บ ร อ งก า ร เป็ น โ ร ง เ รี ยน
มาตรฐานสากลระดับ SCQA 
2. โรงเรียนได้น าวิสัยทัศน์  
พันธกิจไปจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  
ปี 2563 - 2565 แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 1. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปี 2563-2565 
2. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
3. แผนเปิดเรียนแบบ 
Onsite ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโรคติด
เชื้อโควิด -19 
4. แผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนประจ าต าบล    
1 โรงเรียน 1 ต าบล 
5. แผนปฏิบัติการ
ป้องกันทุจริต ปี 2563 
6. แผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องการบริหาร       
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
1.มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพของ โ ร ง เ รี ยนบนกราฟโดยใช้
กระบวนการ SWOT Analysis  
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียน 
3. ก าหนดโครงการที่เกี่ยวข้องตามกลยุทธ์
ระดับแผนงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จและ 
ค่าเปา้หมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2563-2565 
4. ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตาม 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
5. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 
6. งานแผนงานให้ค าแนะน าในการบันทึกขอ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม เพ่ือของบประมาณใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมอ่ืนที่มีความ
จ าเป็น ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมตามแผนได้ เนื่องจาก

    2.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
คุณภาพ โรงเรียนได้น าวิสัยทัศน์ พันธกิจไป
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ปี 2563 - 2565 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
3.  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์ อนุส รณ์           
มีเป้าหมาย คือ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
คุณธรรม ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์
ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย พอเพียง    
จิตอาสา สามัคคี มีวินัยและรับผิดชอบ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าไปขยายผลใน
ครอบครัวและน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปี 2563-2565 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ 2564  ร วมถึ ง
แผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึ กษาที่ มี ค ว าม
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีการ

และไดจ้ัดท าแผนเปิดเรียน
แบบ Onsite ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จนได้รับการ
รับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ด้านการบริหารงานแผนงาน
และประกันคุณภาพและผ่าน
การประเมิน ITA ได้ในระดับ A 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 
3. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ เป็น "องค์กรคุณธรรม 
ระดับต้นแบบ" ตามโครงการ
ส่งเสริมชุมชน องค์กร อ าเภอ
และจังหวัด ปีงบประมาณ 
2562 ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1(พ.ศ.2559-2564)                      

(Business Continulty 
Plan : BCP)  
7. รายงานผลการ
ติดตามโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 
8. รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
9. รายงานผลการเป็น
วิทยากรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
10. รายงานผลการ
ด าเนินงานนวัตกรรม 
MONEY MODEL 
11. ประกาศผลการ
ประเมิน ITA ระดับ A 
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กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
1.มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
7. ด า เนิ นการจั ดการศึ กษา ให้ มี คุ ณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLD-CLASS 
STANDARD SCHOOL) ระดับ SCQA (School 
Quality Awards)  
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีผู้เรียนมีคุณภาพ 
และมีคุณธรรมอัตลักษณ์  
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการในการสนับสนุน
ครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก  
ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. งานแผนงานตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมให้
มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโรงเรียน 
2. เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน พิจารณาเพ่ือขออนุมัติ
และรับรองโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

ติดตาม ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

จากคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ 
4. โรงเรียนมีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปี 2563-
2565 และได้รับงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนประจ าต าบล 1 
โรงเรียน 1 ต าบล โรงเรียนจัด
โครงการตามพันธกิจทั้งหมด 
41 โครงการ 193 กิจกรรม      
ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 
158 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
81.87 มีกิจกรรมจ านวน 35 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
18.13 ที่ยังไม่ได้ด าเนิน
กิจกรรม เนื่องสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และโรงเรียนมีการเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

12. ผ่านการรับรอง
โรงเรียนมาตรฐานสาล
ระดับ ScQA 
13. รางวัลเชิดชูเกียรติ
ด้านการบริหารและ
ประกันคุณภาพ 
14. บันทึกการประชุม
ประจ าเดือนโรงเรียน 
15. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
16. ภาพถ่ายกิจกรรม 
 



62 

 

              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR)    ปีการศึกษา 2564 
 

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
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การประจ าปีงบประมาณ 2564 ในการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
3. เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2563-
2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  
4. งานแผนงานจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนเพ่ือนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินการตามปฏิทินที่ได้ก าหนดไว้  
5 . ง านแผนงาน ราย ง านผลการติ ด ต าม          
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในที่ประชุม
ประจ าเดือนของโรงเรียน เป็นรายไตรมาศของ
ปีงบประมาณ 2564  
6. งานแผนงานตรวจสอบรายงานผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานและ
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ ไม่ ได้ด า เนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 

นวัตกรรม ในการเป็นคณะ
วิทยากรในงานแผนงานให้แก่
โรงเรียนต่าง ๆ      
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กระบวนการบริหาร
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นปรับปรุง (A) 
1. เมื่อรายงานผลการจัดกิจกรรม รายงานถึงปัญหา 
ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน งานแผนงานได้
สอบถามถึงข้อเสนอแนะจากผู้ รับผิดชอบ
โครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อีกในปีต่อไป หรือ
ให้ค าแนะน า/ช่วยเหลือต่อ อุปสรรคที่พบ        
ในการด าเนินงาน 
2. เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิธีปฏิบัติที่
เป็น เลิศ ต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ       
จากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดขึ้นหรือ             ทาง
ออนไลน์ 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือน าไป
การจัดการศึกษา 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
3.ประชุมผู้ เกี่ยวข้องในการก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
4. ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1.ด าเนินการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศโดยแบ่งเป็น    
3 ระยะ 
     ระยะที่ 1 นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ 
     ระยะที่ 2 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
โดยฝ่ายบริหาร 
     ระยะที่ 3 นิเทศการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงาน  โดยฝ่ายบริหาร 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 
คุณภาพสถานศึกษาภายใต้นวัตกรรม  
2. สถานศึกษามีระบบการบริหาร 
จัดการคุณภาพ 4 กลุ่มงาน โดยใช้ 
นวัตกรรมเป็นฐาน ได้แก่ 
    2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ   
    2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป  
    2.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
    2.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. มีการด าเนินงานนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบและมีการสรุปผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษามีระบบ 
บริหารจัดการคุณภาพ 
สถานศึกษาภายใต้นวัตกรรม  
“R.A.TEAM Model” ซึ่งเกิด 
จากการมีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
จนได้รับความเชื่อมั่นจาก 
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
2. สถานศึกษามีระบบการ 
บริหารจัดการคุณภาพ 4  
กลุ่มงาน โดยใช้นวัตกรรม 
เป็นฐาน ได้แก่ 
    2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ   
- นวัตกรรมโรงเรียน
คุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน 
หนึ่งโครงงานคุณธรรม”                        
(One Classroom One 

1.โครงสร้างการบริหารงาน  
(ครูกรีลาวรรณ เบญจกุล) 
2.ค าสั่งมอบหมายงาน     
 (ครูกรีลาวรรณ เบญจกุล) 
3.รายงานการประชุม  
(ครูปริยาภา เจ้ยทองศรี) 
4. รายงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
(ครูทิพวรรณ อังสกุล) 
5.แบบบันทึกการนิเทศ 
(ครูสร้อยสุวรรณ      
สังข์สุวรรณ) 
6.ผลงาน/รางวัลของครู
และนักเรียน 
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 
7. แบบบันทึก PLC    
(ครูกรีลาวรรณ เบญจกุล) 
8. sar (ครูสุภาวดี  ฉิมา) 
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2. ทุกวั นจั นทร์ -ศุ กร์  คาบที่  9 (15.30น . )  
ประชุมการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการ PLC 
3. จัดท า AAR  ในการด าเนินงานหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  
4. ประชุมครูและบุคลากร ทุกเดือนเพื่อทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน 
ขั้นตรวจสอบ (C)  
1. ก ากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของทุกงาน   
ทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. สรุป รายงานผลการนิเทศ 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1.ปรับปรุ ง  พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. น าข้อมูลจากการนิเทศ ไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

Moral Project)  โดยใช้ 
ALERT Model จากการ
ด าเนินงานโดยใช้นวัตกรรม
นี้ท าให้ผู้เรียนและได้รับการ
รับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ระดับ 3 ดาว (โรงเรียนดีมี
ที่ยืน) ประจ าปี 2564) 
- การแก้ปัญหา 0 ร มส และ 
มผ ของผู้เรียน โดยใช้ 3A2C 
Model ผ ล จ า ก ก า ร ใ ช้
นวัตกรรมดั งกล่ าวท าให้
ผู้ เ รี ย นปลอด  0 , ร , มผ         
ในแต่ละปีการศึกษา 
- การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้ 
QUALITY Model (รางวัล 
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม” ประจ าปี 2564 
เรื่อง “การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

8.รูปภาพกิจกรรม 
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จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใช้ QUALITY Model” 
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
    2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป  
- นวัตกรรมโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste 
School) โดยใช้ 2P2A 
Model รางวัลโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) ประจ าปี 
2564 ผ่านเกณฑ์ 
ในระดับดีมาก จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
    2.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
- นวัตกรรมการบริหาร
งบประมาณ โดยใช้ 
MONEY Model   
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มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- นวัตกรรมโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข                
โดยใช้ R.A.B STOP 
Model (เกียรติบัตรดีเด่น 
(ปีที่ 1) สถานศึกษา
ปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ.
2564 จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน)  
- นวัตกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ 
STUDENT Model (รางวัล
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 
ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
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มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับภาคใต้ สถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน   
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน) 
- นวั ตกร รมบริ ห า ร ง าน
บุคคลโดยใช้ 5P Model  
3. มีการด าเนินงานนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบและมี
การสรุปผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ จนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญเงิน การคัดเลือก
รูปแบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จเป็นแบบอย่าง
ได้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564) 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งค าสั่งในการด าเนินงานทุกกิจกรรม 
2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
3. ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 
4. จัดท าแผนการจัดการศึกษา, แผนปฏิบัติการ 
SAR , สารสนเทศ 
5. ด าเนินการตามแผนงานงานโครงการ กิจกรรม 
โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการโดยค านึงถึงแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
8.รายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรม 
9. น าผลจากการจัดกิจกรรมประชุมเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนา 
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบท
ของท้องถิ่น มีการประเมินหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีและน าผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลเพ่ือน าผลไปจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
3.  มีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน ได้
คิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย             
ตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน 

1. ทุกปีการศึกษาโรงเรียน
มีการประเมินหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
บริบทของท้องถิ่นและน า
ผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ครทูุกคนมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคลแล้วน าผล
ไปใช้ในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายและเพ่ือ
พัฒนาตามศักยภาพของ
ผู้เรียนในแต่ละด้าน 
3. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน

1.แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ครูโซเฟีย อีซอ) 
2.แผนปฏิบัติการประจ าปี
(ครูโซเฟีย อีซอ) 
3.หลักสูตรสถานศึกษา   
(ครูจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์) 
4.ค าสั่งการปฏิบัติงาน    
(ครูปริยาภา เจ้ยทองศรี) 
5.บันทึกการประชุม      
(ครูปริยาภา เจ้ยทองศรี) 
6. SAR (ครูสุภาวดี ฉิมา) 
7.สารสนเทศ 
(ครูจุฑารัตน์ ใจบุญ) 
8.รายงานโครงการ 
(ครูที่รับผิดชอบโครงการ) 
9.เกียรติบัตร(หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ) 
10.ภาพกิจกรรม 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบด้านมีการเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายตามความ
สนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
4. พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุม วางแผน การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
3. ให้ความรู้ ในการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) กับครูที่บรรจุใหม่ หรือครู
และบุคลากรที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม 
ขัน้ด าเนินงาน (D) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับ
การพัฒนาตนเองตามความต้องการของตนเอง
และบทบาทหน้าที่ที่ รับผิดชอบอย่างน้อย        
20 ชั่วโมงต่อปี 
3. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 

1.  ครูทุกคน เข้ารับการพัฒนา/ฝึกอบรม 
ตามความต้องการของตนเองและบทบาท 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อ 
ปี และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา 
ไปใช้ในการคงวิทยฐานะหรือพัฒนา 
วิชาชีพให้สูงขึ้น 
2.  ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  อย่างน้อย 50 
ชั่วโมงต่อปี และน าความรู้ที่ ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

1.  ครูร้อยละ 100 เข้ารับการ 
พัฒนา/ฝึกอบรมตามความ 
ต้องการของตนเองและ 
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
พัฒนาไปเผยแพร่เพ่ือเป็น 
แบบอย่างการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาวิชาชีพให้สูงขึ้น 
2.  ครูร้อยละ 100 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชน
แห่งการเรียนรู้  (PLC)       
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี     
ในกลุ่มครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการ

1. แผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) 
2. สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
3.รายงานแบบบันทึก
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 
2564 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
4. พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. ก ากับ ติดตาม การด าเนินการจัดกิจกรรม 
2. สรุป/รายงานผลการเข้าร่วมการพัฒนา 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1. น าส่วนที่ประสบความส าเร็จไปพัฒนา       
น าส่วนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์มาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
 

จัดการเรียนการสอนได้อย่าง  
มีคุณภาพ 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
5. จัดสภาพแวดล้อม
ทา งกายภาพและ
สังคมที่ เ อ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
1.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. แต่งตั้งค าสั่งผู้รับผิดชอบ 
3. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค 
2. ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และระบบ
สาธารณูปโภค ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
3. จัดกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม โดยครูและ
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ให้เพียงพอ
กับความต้องการและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการและห้องสนับสนุนที่ 
เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพ 
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้าน 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพสวยงาม ร่มรื่น  
สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆให้สามารถใช้งานได้ 
อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
4. ครู บุคลากร ผู้เรียนและชุมชนมี 
ความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ใน 
ระดับมากข้ึนไป 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้อง 
พิเศษและห้องสนับสนุนที่
พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ
และ เ อ้ื อต่ อกา ร เ รี ยนรู้   
อย่างมีคุณภาพ 
2. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพโดยผู้เรียนให้
ความร่วมมือในการดูแล
เขตพ้ืนที่ท าให้สถานศึกษา
มีความสะอาด ปลอดภัย
และเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. สถานศึกษามีการ 
ซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถ 

1. แบบประเมินความพึง
พอใจของในด้านการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(ครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง) 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ปี 2563 – 
2565 (ครูโซเฟีย  อีซอ) 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 
(ครูโซเฟีย  อีซอ) 
4. แบบสรุปรายงาน
โครงการ/กิจกรรม  
(ครูผู้รับผิดชอบโครงการ) 
5. โครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา (ครูกรีลาวรรณ
เบญจกุล) 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
5. จัดสภาพแวดล้อม
ทา งกายภาพและ
สังคมที่ เ อ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ส ารวจสภาพของห้องเรียนทุกภาคเรียน 
6. ตรวจระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานและไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
7. ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการท าความสะอาดให้
แก่นผู้เรียนรับผิดชอบ และประกวดเขตพ้ืนที่
บริการ 
8.  ให้บริการอาคารสถานที่กับหน่วยงาน
ภายนอก และชุมชน เช่น 
  - การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา จากอ าเภอวัง
วิเศษ สาธารณสุขวังวิเศษ  
  - เป็นศูนย์สอบของ กศน.วังวิเศษ 
  - เป็นสนามเลือกตั้งท้องถิ่น  
  - การขอใช้หอประชุม จัดกิจกรรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน 
ขั้นตรวจสอบ (C)  
1. นิเทศติดตามการใช้อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีบรรยากาศท่ีดียิ่งขึ้น 
2. สรุป รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ใช้งานได้เป็นปกติอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. สถานศึกษามีการบริหาร 
จัดการดูแลความสะอาด 
ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

6. แบบบันทึกการประกวดเขต
พ้ืนที่บริการของนักเรียน(ครู
วัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง) 
7. รายงานการประกวด
ห้องเรียนคุณธรรม  
(ครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง) 
8. รายงานการประกวด
ห้องเรียนสีขาว  
(ครูทิพย์รวี ยอดเดชา) 
9. รายงานการประกวด
โครงงานคุณธรรม      
(ครูนันทวุธ เลี่ยมแก้ว) 
10. แฟ้มการปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคารสถานที่  
(ครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง) 
11. แบบบันทึกการขอใช้
อาคารสถานที่  
(ครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง) 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
5. จัดสภาพแวดล้อม
ทา งกายภาพและ
สังคมที่ เ อ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นปรับปรุง (A) 
น าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพัฒนาเพ่ือปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้เหมาะกับการใช้งาน พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม ทางกายภาพให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

12. บันทึกการประชุม
ประชุมงานอาคารสถานที่  
กลุ่มบริหารทั่วไป 
(ครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง) 
13.ภาพถ่ายกิจกรรม           
(ครูวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง) 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P)  
1. วางแผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
บริหารเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ 
3.ประชุมชี้แจงเพ่ือวางกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. จัดท าโครงการพัฒนา ปรับปรุง  ระบบการ
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
2. จัดท าคู่มือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานศึกษา 
3. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4 . จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ใน
สถานศึกษา 
 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร 
จัดการที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ใช้ 
งานอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารและ 
การจัดการเรียนรู้ที่เพียงพอมี 
ประสิทธิภาพ ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
3. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ใน ระดับมากข้ึนไป 

1 .  สถานศึ กษามี ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ที่ เพียงพอและใช้ได้อย่าง
คุ้มค่า ได้แก่ 
   1.1 มีทีวีหรือโปรเจคเตอร์
ส าหรับจัดการเรียนการสอน
ครบทุกห้องเรียน 
   1.2 มีระบบเครือข่าย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 5 วงจร ครอบคลุม
พ้ืนที่บริเวณสถานศึกษา 
1.3 จัดบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้ระบบ
ออนไลน์ ได้แก่ Google 
Form ,Google Studio 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ได้แก่ School 

1.แบบประเมินความ
พึงพอใจการใช้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(ครูอลิสา หลวงคลัง  
ครูจุฑารัตน์ ใจบุญ ) 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใน
สถานศึกษา 
(ครูอลิสา หลวงคลัง  
ครูจุฑารัตน์ ใจบุญ ) 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. สรุปผลความพึงพอใจการใช้ เครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ต 
2. สรุปผลความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1. แก้ไขปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่บกพร่อง 
2. ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาโครงการ
กิจกรรมตามรายงาน เสนอแนวทาง/วิธีการ
ปรับปรุง พัฒนา 
 

pass, รายงานการสอน
ออนไลน์ 
2. การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ของครู โดยใช้
รูปแบบและเครื่องมือที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ได้แก่ Google 
Meet, Facebook Live , 
Stream yard , Facebook 
Group เป็นต้น 
   2.1 การใช้ระบบนิเทศ
การสอนออนไลน์จากฝ่าย
บริหาร 
   2.2 ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 
3. ครู บุคลากรและผู้เรียน 
มี ค ว าม พึ งพอใจ ในกา ร
จั ด ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้(ต่อ) 
 
 
 
 
 

สารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 
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2.2 สรุปผลวิธีด าเนินการกระบวนการบริหารและการจัดการ 
          โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีกระบวนการพัฒนา วิธีการด าเนินการมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร             
และการจัดการ มีประเด็น 6 ประเด็น ดังนี้ 
      1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

   สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
เป้าหมายของสถานศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาได้จริง และเป็นแบบอย่างที่ดี 
แก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ได้ โดยด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  ผลจาก
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด                  
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ชุมชน เพ่ือวางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย          
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล            
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มบริหาร 
โดยยึดหลักการกระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากร        
แต่ละกลุ่มบริหารอย่างเป็นระบบ ตามวงจรเดมมิ่ง PDCA ด้วยการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ในการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนด าเนินการนิเทศการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะระยะที่ 1 นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ ระยะที่ 2 นิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยฝ่ายบริหาร ระยะที่ 3 นิเทศการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงาน  โดยฝ่ายบริหาร ทุกวันจันทร์-ศุกร์ คาบท่ี 9 (15.30น.)  ประชุมการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการ PLC 
ดังนี้ วันจันทร์ PLC กลุ่มบริหาร วันอังคาร PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันพุธ PLC ครูผู้สอนระดับชั้น วันพฤหัสบดี 
PLC ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ประชุมนักเรียนทุกวัน (คาบโฮมรูม) 
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง  ภาคเรียนละ  2  ครั้ง  ประชุมสมาคมศิษย์เก่า ภาคเรียนละ 1 ครั้งและประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอวังวิเศษ เดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น จัดท า AAR ในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
ประชุมครูและบุคลากร ทุกเดือนเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   สถานศึกษามุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21      
ให้แก่ผู้เรียน มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพ         
ความถนัด และความต้องการของแต่ละบุคคล เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการจัด
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หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเองจะได้ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนอย่างเต็มที่ ได้แก่ มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรทุกปีให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน เป้าหมายของท้องถิ่นจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล               
มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย         
อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติจริง เกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม                
สื่อเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายเพ่ือสนองต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตามความถนัดและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจ เช่น กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยโรงเรียนมีการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปี 
  4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ได้แก่  การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้เลื่อนหรือมี       
วิทยฐานะสูงขึ้น การอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน  ศึกษาดูงานในด้านวิชาการและ
งานที่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับสถานศึกษาอ่ืน น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและ
น าผลงานมาขยายผลเพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้บุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี ส่งเสริมให้ครูจัดท า
ผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในกลุ่มงาน
โดยใช้ระบบการนิเทศ มีการนิเทศครูบรรจุใหม่และครูที่ย้ายมาจากที่อ่ืน ให้เข้าใจวัฒนธรรมการท างานของครูและ
บุคลากรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร คือ “เคารพพ่ี ให้เกียรติน้อง ปรองดองสามัคคี” 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีการพัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร  
ห้องพยาบาล ห้องประชุม ให้สะอาด ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอต่อผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น มี
แหล่งสืบค้นข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต ให้บริการนักเรียนและบุคลากรเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดห้องสมุดให้มีระบบ
บริหารจัดการสารสนเทศสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  อีกทั้ง
ให้บริการอาคารสถานที่กับหน่วยงานภายนอก และชุมชน เช่น การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา จากอ าเภอวังวิเศษ 
สาธารณสุขวังวิเศษ เป็นศูนย์สอบของ กศน.วังวิเศษ เป็นสนามเลือกตั้งท้องถิ่น  การขอใช้หอประชุม ส าหรับการจัด
งานมงคลสมรส เป็นต้น 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาได้จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่

เพียงพอและใช้ได้อย่างคุ้มค่า ได้แก่ มีทีวีหรือโปรเจคเตอร์ ส าหรับจัดการเรียนการสอนครบทุกห้องเรียน  มีระบบ
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เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จ านวน 5 วงจร ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณสถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ครูมีทะเบียนการใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศครบทุกชั้นเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้       

ครู บุคลากรและผู้เรียน  มีความพึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับมากขึ้นไป ระบบ My Office ในการรับ-ส่งหนังสือราชการภายในโรงเรียน , โปรแกรม 

SGS ส าหรับงานทะเบียนวัดผล, โปรแกรม e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ , โปรแกรม      

E – Library  ส าหรับห้องสมุดให้เข้าถึงสารสนเทศ และการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 
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3. ผลการด าเนินการ 

            โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “ภายในปี 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุ ส รณ์ เป็ นสถานศึ กษาที่ มี คุณภาพตาม เกณฑ์  โ ร ง เ รี ยน
มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและการมีส่วนร่วม        
ของทุกภาคส่วน” มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน          
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 โรงเรียนได้รับรองการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ SCQA 
เป็นแบบอย่างในการพัฒนางานและให้ความรู้แก่สาธารณชน  

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีพันธกิจ ประกอบด้วย 
    2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
    2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
    2.4 ประสานการมีส่วนร่วมของมีส่วนผู้เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
    2.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
    โรงเรียนได้น าวิสัยทัศน์ พันธกิจไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ปี 2563 -2565 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนจัดโครงการตามพันธกิจทั้งหมด 41 โครงการ 
193 กิจกรรม ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 158 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.87       
มีกิจกรรมจ านวน 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.13 ที่ยังไม่ได้ด าเนินกิจกรรม 
เนื่องสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการ
บริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพและผ่านการประเมิน ITA ได้ในระดับ A 
และรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี 2564 เรื่อง “การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model” จากส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเมิน 

3. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีเป้าหมาย คือ 1 ห้องเรียน 1 
โครงงานคุณธรรมในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน      
ซึ่งประกอบด้วย พอเพียง จิตอาสา สามัคคี มีวินัยและรับผิดชอบ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปขยายผลในครอบครัวและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3. โรงเรียนมีการจัดการประกวด เผยแพร่และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โครงงาน
คุณธรรม นวัตกรรมให้แก่ผู้เรียนและน าความรู้ที่ได้จากโครงงานคุณธรรมไปขยาย
ผลสู่ชุมชนได้  ผลจากการด าเนินงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรมในการ
พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย พอเพียง จิตอาสา สามัคคี 
มีวินัยและรับผิดชอบ จนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว 
(โรงเรียนดีมีที่ยืน) ประจ าปี 2564 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2563-2565 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  งบประมาณ 2564 รวมถึงแผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา มีการติดตาม ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563-2565 และได้รับงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจ าต าบล 1 โรงเรียน 1 ต าบล และมีการ
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรม การเป็นคณะวิทยากรในงานแผนงาน
ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ     

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1. 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาภายใต้

นวัตกรรม  
1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาภายใต้นวัตกรรม “R.A.TEAM 
Model” คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สถานศึกษามีระบบการบริการจัดการคุณภาพ 4 กลุ่มงาน โดยใช้
นวัตกรรมเป็นฐาน ได้แก่ 
    2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ   
    2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป  
    2.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ  
    2.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. สถานศึกษามีระบบการบริการจัดการคุณภาพ 4 กลุ่มงาน โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
    2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ   
-นวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม “หนึ่ งห้องเรียน หนึ่ ง โครงงานคุณธรรม”            
(One Classroom One Moral Project)  โดยใช้  ALERT Model จากการ ใช้
นวัตกรรมนี้ผู้เรียนน าความรู้จากโครงงานคุณธรรมที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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 -การแก้ปัญหา 0 ร มส และ มผ ของผู้เรียน โดยใช้ 3A2C Model จากการใช้
นวัตกรรมนี้ท าให้ผู้เรียนติด 0 ร มส และ มผ น้อยลงเนื่องจากได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการติดตามผู้เรียน 
-การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model จากการใช้
นวัตกรรมนี้ท าให้สถานศึกษามีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง จนเป็นแบบอย่างได้ 
    2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป  
-นวัตกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยใช้ 2P2A Model คณะ
ครู ผู้เรียน และบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยร่วมกับโครงงานคุณธรรม 
“หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
    2.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
-นวัตกรรมการบริหารงบประมาณ โดยใช้ MONEY Model  จากการใช้นวัตกรรม
นี้สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าตรงตาม 
พันธกิจเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    2.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยใช้ 
R.A.BSTOP Model จากการใช้นวัตกรรมนี้ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักป้องกัน
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และห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข โดยสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต 
-นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ STUDENT Model ผู้เรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาตรงตามศักยภาพ บริบทของ
บุคคลอย่างทั่วถึง มีพฤติกรรมเชิงบวก มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
-นวัตกรรมบริหารงานบุคคลโดยใช้ 5P Model จากการใช้นวัตกรรมครูมีการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ สู่คุณภาพการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ       

3. มีการด าเนินงานนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีการสรุปผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีการด าเนินงานนิเทศภายในอย่างเป็นระบบโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนทั้งจากกลุ่มสาระ ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา กลุ่มงานและจากฝ่าย
บริหาร ทุกโครงการ กิจกรรม มีการประชุม นิเทศติดตามการด าเนินงานและ
สรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
บริบทของท้องถิ่น มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกปีและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

1.ทุกสิ้นปีการศึกษามีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรงเป้าหมายของท้องถิ่น ตรงจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนและมีการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือน าผลไปจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนา
ตนเองและสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3.  มีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน      
ได้คิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้านโดยมีการเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงและครอบคลุมทุกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายเป็นไปตามความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1.  ครูทุกคน เข้ารับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต้องการของตนเองและ
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี และสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือพัฒนาวิชาชีพให้สูงขึ้น 

1. ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ฝึกอบรมตามความต้องการ
ของตนเองและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีและน าความรู้
ที่ได้จากการพัฒนาไปตนเองไปต่อยอดความรู้ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
วิชาชีพให้สูงขึ้น 

ตามเป้าหมาย 

2.  ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)      
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีและน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

2. ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  อย่างน้อย        
50 ชั่วโมงต่อปีและน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 

ตามเป้าหมาย 



87 

 

              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR)    ปีการศึกษา 2564 
 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและ        ห้อง
สนับสนุนที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษและห้องสนับสนุน          
ที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยทุกห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

2. สถานศึกษามีบริหารจัดการและการดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความ
สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้      
โดยได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากรและผู้เรียนในการดูแลสภาพแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ       ให้
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษามีการปรับปรุงอาคารเรียน ซ่อมบ ารุงและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ครู บุคลากร ผู้เรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

4. ครู บุคลากร ผู้ เรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อม        
ทางกายภาพและสังคมที่ เ อ้ือต่อการจัดการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ             
อยู่ในระดับมากขึ้นไป สถานศึกษามีการบริหารจัดการดูแลความสะอาดภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหาร จดัการและการจัดการเรียนรู้ 
1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ใช้งานอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่
เพียงพอและใช้ได้อย่างคุ้มค่า ได้แก่ 
   1.1 มีทีวีหรือโปรเจคเตอร์ส าหรับจัดการเรียนการสอนครบทุกห้องเรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมาย ผลการประเมิน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

   1.2 มีระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จ านวน 5 วงจร ครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณสถานศึกษา 
1.3 จัดบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ระบบออนไลน์ ได้แก่ Google Form , 
Google Studio เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่  School pass, 
รายงานการสอนออนไลน์ 

2. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูใช้รูปแบบและเครื่องมือที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ Google Meet, Facebook Live , 
Stream yard , Facebook Group เป็นต้น  
   2.1 การใช้ระบบนิเทศการสอนออนไลน์จากฝ่ายบริหาร 
   2.2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ใน ระดับมากข้ึนไป 

3. ครู บุคลากรและผู้เรียน มีความพึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

ตามเป้าหมาย 

              จากตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ      
สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน  5 ประเด็นพิจารณา ตามเป้าหมาย จ านวน 1 ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน - ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
ของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 2 มีพัฒนาการสูงขึ้น จ านวน 5 ประเด็นพิจารณา
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ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สูงกว่าเป้าหมาย 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามเป้าหมาย 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สูงกว่าเป้าหมาย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

จากการที่สถานศึกษาได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษา
ของชาติ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัดของ แต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน  
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนขับเคลื่อนความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ  กิจกรรม      
และวัดความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา 2564 ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนจัดโครงการ
ตามพันธกิจทั้งหมด 41 โครงการ 193 กิจกรรม ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 158 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.87        
มีกิจกรรมจ านวน 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.13 ที่ยังไม่ได้ด าเนินกิจกรรม เนื่องสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อโควิด -19            
สามารถสรุปเป็นร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มีค่าร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์            
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
           ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในการอบรม 
ศึกษาดูงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครู   ในการจัดการเรียนการสอน  
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น สถานศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณครู
ได้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจ าแนกตามจ านวนชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนา  ดังแสดงในแผนภาพมีการ
ก าหนดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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จากการด าเนินการประเมินมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 
สถานศึกษาได้น าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ ดังนี้ น าข้อมูลจากการ     
รับฟังเสียงของผู้เรียนทุกระดับชั้น การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง* สมาคมศิษย์เก่า คณะครูทุกคน โดยคณะกรรมการฝ่าย
บริหารร่วมกันคณะกรรมการงานนโยบายและแผนเป็นคณะท างานวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของนักเรียนยกร่าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยม โดยคณะท างานแต่ละคณะได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      
โดยใช้กระบวนการ PLC* น าข้อสรุปไปใช้ในการยกร่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยม น าไปปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ด าเนินการส่งให้ครูและบุคลากรทราบในที่ประชุมครูประจ าเดือน และแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน แจ้งสมาคมศิษย์เก่าเพ่ือให้มีการประชาพิจารณ์ เสนอความคิดเห็น      
โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอีกครั้ง และเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยม ซึ่งได้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของของนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา 

จากการได้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ปี 2563 -2565  เนื่องจากการประกาศมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 เกิดกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 44 โครงการของโรงเรียนกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม 
แนวทางปฏิบัติที่ดี นวัตกรรมที่ส าคัญของโรงเรียน อันเป็นผลมาจากการพัฒนาที่ประสบความส าเร็จคือ R.A.TEAM 
Model โรงเรียนได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม มีนวัตกรรมทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ          
มีนวัตกรรมแก้ปัญหา 0 ,ร,มส และ มผ. ของนักเรียน ใช้ 3A2C Model นวัตกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม        
โดยใช้ ALEART Model และนวัตกรรมด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล ประกอบด้วย 5P Model นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ STUDENT Model  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ MONEY Model และกลุ่มบริหารทั่วไป การบริหารจัดการขยะ 2P2A Model การเสนอผลงานให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ ได้แก่ ประชุมกลุ่มบริหาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันจันทร์) ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้                
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันอังคาร) ประชุมครูผู้สอนระดับชั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันพุธ) ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้น             
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันพฤหัสบดี) ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนๆ ละ 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ  2 ครั้ง ประชุมนักเรียนนักเรียนสุดสัปดาห์ สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง (วันศุกร์) รวมถึงการสื่อสาร
กับนักเรียนหน้าเสาธงทุกวัน ประชุมผู้ปกครองและครือข่ายผู้ปกครอง  ภาคเรียนละ 2 ครั้งประชุมสมาคมศิษย์เก่า      
ภาคเรียนละ1 ครั้ง และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอวังวิเศษ เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งด้านสื่อออนไลน์ (line , 
Facebook) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ (www.ratsadanu.ac.th) และจัดท าเอกสาร(วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน :
อินทนิลสาร,แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน) สมาคมศิษย์เก่า ภาคเรียนละ 1 ครั้งและประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
อ าเภอวังวิเศษ เดือนละ 1 ครั้ง  
 
4. จุดเด่น 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้และประสบการณ์จากการบริหารสถานศึกษาในทุกขนาดสถานศึกษา รวมทั้งมี
ความมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อที่แก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาในทุกมิติ 
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2. มีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทุกกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

4. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

 
5. จุดควรพัฒนา 

 1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมและเอ้ือต่อการ            
จัดการเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ที่มีความส าคัญของสถานศึกษา คือ ห้องสมุด ที่ต้องปรับปรุง  
สภาพแวดล้อมให้น่าสนใจ และจัดหาหนังสือ สื่อที่ทันสมัย หลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ เรียน                 
ในแต่ละระดับชั้น  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ที่เชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือที่สถานศึกษายังจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงผู้เรียนตลอดทั้งวัน  
 
6. แนวทางการด าเดินการพัฒนา 

 สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและมีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด          
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ    
มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา          
ทางวิชาการแก่คณะครูและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา โรงเรียนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ          
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
 จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์พบว่า มีการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
             1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการนิเทศก ากับติดตาม
โดยใช้กระบวนการ PLC 

    2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด 
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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7. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
    7.1 แหล่งข้อมูลเอกสารมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2563-2565 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  แผนพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนประจ าต าบล 1 โรงเรียน 1 ต าบล  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี 2564  แผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continulty Plan : BCP) รายงานผลการติดตาม
โครงการ/กิจกรรม ปี 2564  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม  รายงานผลการเป็นวิทยากรการอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานผลการด าเนินงาน
นวัตกรรม MONEY MODEL ประกาศผลการประเมิน ITA ระดับ A  ผ่านการรับรองโรงเรียนมาตรฐานสาลระดับ 
SCQA รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหารและประกันคุณภาพ บันทึกการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน      
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาพถ่ายกิจกรรม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    โครงสร้างการบริหารงาน ค าสั่งมอบหมายงาน รายงานการประชุม  รายงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  แบบบันทึกการนิเทศ  ผลงาน/รางวัลของครูและนักเรียน  แบบบันทึก PLC รูปภาพกิจกรรม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา ค าสั่งการปฏิบัติงาน     

บันทึกการประชุม  SAR สารสนเทศ รายงานโครงการ  เกียรติบัตร  ภาพกิจกรรม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)  สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานแบบบันทึกกิจกรรม

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของในด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปี  2563 – 2565  แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2564                     
แบบสรุปรายงานโครงการ กิจกรรม  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  แบบบันทึกการประกวดเขตพ้ืนที่บริการ   
ของนักเรียน รายงานการประกวดห้องเรียนคุณธรรม  รายงานการประกวดห้องเรียนสีขาว รายงานการประกวด
โครงงานคุณธรรม แฟ้มการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่   แบบบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่                        
บันทึกการประชุมประชุมงานอาคารสถานที่  กลุ่มบริหารทั่วไป ภาพถ่ายกิจกรรม       

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
    แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบประเมินความพึงพอใจการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา 
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8. แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 

     จากการด าเนินงานมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาได้ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
คุณภาพดังนี้ 
 1. นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา “R.A. TEAM Model” (ภาคผนวก หน้า 154) 

2.  การแก้ปัญหา 0,ร,มผ และ มส โดยใช้ 3A2C Model (ภาคผนวก หน้า 157) 
3. นวัตกรรมกลุ่มบริการวิชาการ“หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม”โดยใช้ALERT Model (ภาคผนวก หน้า 159) 
4. นวัตกรรมกลุ่มบริการวิชาการ  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model    
(ภาคผนวก หน้า 161) 
5. นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล โดยใช้ 5P Model (ภาคผนวก หน้า 166) 
6. นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว R.A. BSTOP Model (ภาคผนวก หน้า 168) 
7. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ โดยใช้นวัตกรรม STUDENT Model (ภาคผนวก หน้า 170) 
8. นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ โดยใช้นวัตกรรม 2P2A Model (ภาคผนวก หน้า 175) 
9. นวัตกรรมการบริหารงบประมาณ โดยใช้ Money Model (ภาคผนวก หน้า 177) 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
   1. การตั้งเป้าหมาย 

      มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ปีการศึกษา 2564 ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพดี 
 

ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้              
ในชีวิตได้ 

1. ครูร้อยละ 99 ที่มีการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตร 
สถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
และการปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ 
2. ครูร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงโดยผ่านกิจกรรม 
กรณีศึกษา/โครงงาน สามารถสรุปองค์ความรู้และน าเสนอผลงานทุกปีการศึกษา            
ปีการศกึษาละ 2 เรื่อง และมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก 
สถานศึกษา 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ 
เรียนรู้ 

1. ร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน     
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. ครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาเทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของตนเองที่สามารถน าเสนอและเผยแพร่                
สู่สาธารณชนได้ พร้อมทั้งน าผลการใช้นวัตกรรมไปจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน            
เพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

1. ครูร้อยละ 100 ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน        
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้       
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ให้ความอบอุ่น เห็นอก เห็นใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยกันอย่างมีความสุข  
3. ครูที่ปรึกษาร้อยละ 100 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบ 5 ขั้นตอน และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 92  มีความพึงพอใจต่อการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

4. ตรวจสอบ           
และประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและ   
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. ครูและผู้เรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 100 มีวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่ 
หลากหลายและน าผลการสอดคล้องกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4. ตรวจสอบ           
และประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและ   
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

3. ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทุกภาคเรียนและน าผลมาพัฒนา             
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุตามตัวชี้วัดของหลักสูตร             
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
4. ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบ ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามข้ันตอนโดยใช้ 
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลการเรียน  
ปลอด 0 ร มส และ มผ ทุกภาคเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

5. มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา         
และปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูและผู้ที่ 
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานครูและผู้เรียนปีละ 2 ครั้ง และมีการ 
เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อและเทคโนโลยี                     
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      2. วิธีการด าเนินการ 
          2.1 วิธีด าเนินการมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                                                              วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  แ ล ะ
ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผน (P) 
1. ประชุมครูเพ่ือชี้แจงการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตร 
2.วางแผนการด าเนินงานระบบนิเทศภายใน 
ด าเนินการ (D) 
1.  ครู ออกแบบการจัดการ เรี ยนรู้ ที่ เ น้ น
กระบวนการคิดและการปฏิบัติ 
2.  ครู จั ดการ เ รี ยนรู้ ต ามตามมาตรฐ าน          
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายวิธี 
3.ครูจัดท าสื่อ นวัตกรรมและรายงานวิจัย 
ตรวจสอบ (C) 
1. ฝ่ายบริหารนิเทศการจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน 
2. ฝ่ายบริหารให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
การเขียนแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

1. ครูร้อยละ 99 ที่มีการจัดการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
ใช้กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ 
2. ครูร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริง
โดยผ่านกิจกรรมกรณีศึกษา/โครงงาน 
สามารถสรุปองค์ความรู้และน าเสนอ
ผลงานทุกปีการศึกษา ปีการศึกษาละ      
2 เรื่อง และมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

1. ครูร้อยละ 100  (จ านวน 
55 คน) มีการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการคิดและ
การปฏิบัติจริงสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ 
2. ครูร้อยละ 100 (จ านวน 
55 คน) มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยการ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โ ด ย ผ่ า น
กิ จ ก ร ร ม ก ร ณี ศึ ก ษ า /
โครงงาน สามารถสรุปองค์
ความรู้และน าเสนอผลงาน
ทุกปีการศึกษาปีการศึกษาละ 

1.ทะเบียนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ของครู
(หัวหน้าวิชาการ) 
2.บันทึกการส่ง
แผนการสอนของครู
(ครูสิริรัตน์และครู
ประจ าวิชา) 
3.บันทึกการนิเทศและ
เยี่ยมชั้นเรียนของครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระ) 
4.ส าเนาหนังสือการ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้) 
5.ผ ล ง า น โ ค ร ง ง า น
นักเรียน (หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้) 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  แ ล ะ
ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
(ต่อ) 
 
 
 
 

การพัฒนา (A) 
1.ครูน าผลการนิเทศมาปรับปรุงแผนและการ
จัดการเรียนการสอน 

2 เรื่อง มีการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ ง ใน
และนอกสถานศึกษา 

6.รายงานนวัตกรรม
และวิจัย(ครูทุกคน) 

 

 

 

 



98 

 

              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR)    ปีการศึกษา 2564 
 

วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P)  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อน 
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือ           ต่อ
การเรียนรู้ 
2 . ประชุมคณะกรรมการด า เนินงานเ พ่ือ
วิเคราะห์ วางแผนในการด าเนินงานเกี่ยวกับ  
การจัดท าทะเบียนสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
3. จัดท าแบบบันทึกการใช้สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และ แบบบันทึก       
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. ด า เนินงานการตามกิจกรรมขับเคลื่อน      
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เ อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา    
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. ครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาเทคนิค/ 
วิธีการ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรม 
การเรียน การสอนที่สอดคล้องกับ 
การเรียนการสอนของตนเองที่สามารถ 
น าเสนอและเผยแพร่ สู่สาธารณชนได้  
พร้อมทั้งน าผลการใช้นวัตกรรมไป 
จัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน            
เพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการจัดการเรียน 
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ครูร้อยละ 100 (จ านวน 
55 คน) ได้จัดการเรียนรู้
โ ด ย ใ ช้ สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สอดคล้ องกับหลั กสู ตร
สถานศึกษาและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและเพ่ือ
ย ก ร ะ ดั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. ครูร้อยละ 100 (จ านวน
5 5 ค น )  มี ก า ร พั ฒ น า
เทคนิค/วิธีการนวัตกรรม
ในการจัดกิ จกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนของ
ตนเอง สามารถน าเสนอ

1,แบบบันทึกการใช้
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้                   
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 
2.แบบบันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
(ครูนิตยา ทองบริบูรณ์) 
3.รายงานนวัตกรรม
และวิจัย(ครูทุกคน) 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.บันทึกข้อมูลการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้ง   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขั้นตรวจสอบ(C) 
1.  รายงานผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ 
2. รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1.น าผลที่ได้จากการรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนมา
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ต่อไป 
 

และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ 
พร้อมทั้งน าผลการใช้ 
นวัตกรรมไปจัดท ารายงาน 
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าไป 
แก้ปัญหาในการจัดการ 
เรียนการสอน เกดิประสิทธิผล 
ต่อผู้เรียนและเพ่ือพัฒนา 
ตนเองในด้านการใช้ 
เทคโนโลยีด้านการสอนให้ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน(P) 
1. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักในการด าเนินงาน  
3. ครูจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อในการ
จัดการเรียนการสอน  
ขั้นด าเนินงาน(D) 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 
active learning  
2. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
ขั้นตรวจสอบ(C) 
1. รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2.  ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอน 
3. สรุปและรายงานผลการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 
 

1. ครูร้อยละ 100 ร่วมกันก าหนดแนว 
ทางการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติ 
ตนในห้องเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้น 
เรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที ่
ดีกับผู้เรียน ให้ความอบอุ่น เห็นอก  
เห็นใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อกัน ให้เด็ก 
รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก 
ที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยกันอย่าง 
มีความสุข  
3. ครูที่ปรึกษาร้อยละ 100 ดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน ครบ 5 ขั้นตอน และ 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

1. ครูร้อยละ 100 (55 คน)
ไ ด้ ร่ วมกับผู้ เรี ยนในการ
ก าหนดแนวทางการเรียนรู้
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ใ น
ห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
2. ครูร้อยละ 100 (55 คน)      
มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยกัน
อย่างมีความสุข  
3. ครูที่ปรึกษาร้อยละ 100   
(55 คน) สถานศึกษา
ด าเนินงานโดยอาศัยการมี
ส่วนรว่มของภาคีเครือข่าย

1. รายงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
(ครูทิพวรรณ อังสกุล) 
2. รายการนิเทศเยี่ยมชั้น
เรียน (ครูเพ็ญศรี สังข์สุข) 
3. รายงานห้องเรียน
คุณธรรม (ครูนันทวุธ  
เลี่ยมแก้ว) 
4. รายงานห้องเรียนสีขาว 
(ครูทิพย์รวี ยอดเดชา) 
5. รายงานการจัดกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC 
6. ภาพถ่าย  
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นปรบปรุง(A) 
1. น าผลการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของ
ครูผู้สอนและผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้เรียนร้อยละ 92  มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

ในการส่งเสริม สนับสนุน 
ติดตาม ดูแลป้องกัน 
ช่วยเหลือ ประสานงาน 
แก้ปัญหา ส่งต่อ ยุติปัญหา
และคุ้มครองผู้เรียนรว่มกับ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธภิาพแล้วจดัท า
เอกสารดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
4. ผู้ เรียนร้อยละ 92.39    
(850 คน) มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก          
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุม ครูและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกัน
วางแผนหาแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
2. แต่งตั้งกรรมการรวบรวมข้อมูลการ 
ด าเนินงานเกี่ยวกับแผนงานโครงการการท า
กิจกรรม 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวน
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนการศึกษา
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
4. จัดท าเครื่องมือ/ก าหนดแผน/ปฏิทินการ
ติดตามในการตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียน 
ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. ด าเนินการด้านการวัดและประเมินผลอย่าง
เป็นขั้นตอนเป็นระบบ  
 
 

1. ครูและผู้เรียนร้อยละ 100 มีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทางในการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 100 มีวิธีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วย
วิธีการที่หลากหลายและน าผลการ
สอดคล้องกับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผล
การเรียนรู้ทุกภาคเรียนและน าผลมา
พัฒนา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 
4. ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบ 
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับ

1. ครูและผู้เรียนร้อยละ
100 มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางตรวจสอบ
และประเมินผลที่เหมาะสม 
และสามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและน าผลการ
วัดสอดคล้องกับผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูร้อยละ 100 มีวิธีการ
วัดและประเมินผลผู้เรียน
อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียนในแต่ละด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูร้อยละ 100 มีการ
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้  

1.แบบรายงานการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
(ครูทุกคน) 
2.ผลการเรียนของนักเรียน 
(ครูสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง) 
3.แฟ้มผลงานนักเรียน 
(ครูทุกคน) 
4.แผนการจัดการเรียนรู้ 
(ครูทุกคน) 
5.ข้อมูลคะแนนนักเรียน
จากระบบ SGS 
(ครูสร้อยสวุรรณ สังข์สวุรรณ) 
6.รายงานการใช้สื่อในการ
จัดการเรียนการสอน  
(ครูทุกคน) 
7. แบบบันทึกกิจกรรม
ชุมนุม ลดเวลาเรียนฯ  
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตรวจสอบ (C) 
    1.รายงานผลการด าเนินงานด้านการวัดผล
และประเมินผล 
ขั้นตรวจสอบ (C) 
1. รายงานผลการด าเนินงานด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 
2. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
3. รายงานผลการแก้ปัญหาผลการเรียน 0 ,ร, 
และ มผ. 
4. ตรวจสอบ ปพ.5 และข้อมูล SGS 
ขั้นปรับปรุง (A) 
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนมา
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป  
2. น าผลที่ได้จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนมาประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลการเรียน ปลอด 
0 ร มส และ มผ ทุกภาคเรียน โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน 

ทุกภาคเรียนและน าผลมา
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคน
บรรลุตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 
4. ครูร้อยละ100 มีการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน
การจัดการเรียนรู้ โดย
ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจน
นักเรียนปลอด 0 ร และ มผ  
และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
 

แนะแนว ลูกเสือและ
หลักสูตรต้านทุจริต 
8.รายงานการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระวิชา 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
9.แบบรายงานผลการจบ
การศึกษาของนักเรียน  
(ครูสร้อยสวุรรณสงัข์สุวรรณ) 
10.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน  
(ครูสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง) 
11.คลังข้อสอบวัดความรู้
ของผู้เรียน                         
(ครูจิณห์ณิภา  นาคะเสนีย์) 
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการและข้อมูลหลักฐาน  

ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ส ะ ท้ อ น ก ลั บ เ พ่ื อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องวางแผนก าหนดแนว
ทางการด าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรวบรวมข้ อมู ล
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรม 
3. จัดท าเครื่องมือก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
4. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
5. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชั้นที่
ท าการสอน 
6. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชั้นที่
เป็นที่ปรึกษา 
7. จัดกิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยมี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และทีมบริหาร 
8. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ
9. รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

1. ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูและผู้ 
ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
แสดงผลงานครูและผู้เรียนปีละ 2 ครั้ง 
และมีการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อและ
เทคโนโลยี                     

1. ครูร้อยละ 100 มีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ 
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่าง 
สม่ าเสมอทั้งในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และระหว่าง 
ครูผู้สอนในระดับเดียวกัน 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ม ี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แสดงผลงานครูและ
นักเรียนมากกว่า 2 ครั้งต่อปี 
( แ น ะ แ น ว สั ญ จ ร ก า ร
ประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับโรงเรียนและการ
ประกวด IS) 

1.แผนการจัดการเรียนรู้
(ครูทุกคน) 
2.แบบรายงานการบันทึก
กิจกรรมการเรียนการสอน 
(ครูนิตยา เพ็ชรขาว) 
3.รายงานกิ จกรรม PLC       
กลุ่มงาน กลุ่มสาระ ครูที่
สอนในระดับชั้นเดียวกัน 
(ครูทุกคน)  
4.รายงานการประชุมกลุ่ม
สาระ (หัวหน้ากลุ่มสาระ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
5.ผลงานนวัตกรรม วิจัย 
ของครู(ครูทุกคน) 
6.รายงานการนิเทศภายใน 
(ครูสร้อยสุวรรณ        
สังข์สุวรรณ) 
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ประเด็นพิจารณา วิธีด าเนินการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ ข้อมูลหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ส ะ ท้ อ น ก ลั บ เ พ่ื อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการ เรี ยนรู้
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
11. น าผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมมาประชุมหา
แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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2.2 สรุปผลวิธีการด าเนินการมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
          โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีกระบวนการพัฒนา/วิธีการด าเนินการมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน    
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีประเด็น 5 ประเด็น ดังนี้ 
        1) จัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
       ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิธีการหรือกระบวนการพัฒนาที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีโครงการ กิจกรรมรองรับ คือ กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้          
มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ส่งผลให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด 
และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและ
ให้ความรู้ผ่านกระบวนการ ประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การประกวดแข่งขันทักษะต่าง ๆ ที่ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมตามความถนัดและความสนใจ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน คิดเป็น ท าเป็น และแสวงหาความรู้
จากเทคโนโลยี เช่น วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันอาเซียน วันสิ่งแวดล้อม  วันตรุษจีน             
วันคริสต์มาส กิจกรรมกีฬาภายใน การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าอิสระ (IS) และโครงงาน
คุณธรรม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

   ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติ      
มีเดีย มีการสร้าง Google Site ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet ,facebook 
live อีกทั้งใช้ Google classroom ช่วยในการจัดการชั้นเรียน  มีวิธีการหรือกระบวนการพัฒนาที่ส่งเสริมให้ครูน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลผู้เรียน โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับ 
คือ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อออนไลน์ เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านเทคโนโลยีของครูที่มีคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
ทักษะการใช้งานห้องเรียนไฮเทค มีกิจกรรม การนิเทศติดตาม  ส่งผลให้ครูเกิดคุณภาพด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนการพัฒนาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนการประกวดสื่อการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน  เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น  
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       3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

   ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้นและครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้ นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive 

Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกโดยให้ก าลังใจผู้เรียน 

เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรง ใช้การสื่อสารโดยตรงกับผู้เรียน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมี

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงส่งผลให้การจัดการเรียน

การสอน คุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชน

ทั่วไป นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้าง

การจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยใช้รูปแบบหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ    

ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้วยความสุข มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติอันดีงามแก่ผู้เรียน 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

    ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพ

จริง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดท าข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ(Test Blueprint) และ

ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเ รียนการสอน         

การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการสนับสนุนให้ครูได้บันทึกหลังสอน   

ทุกครั้ง เพ่ือทราบ ความส าเร็จ และปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และน าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง 

กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยมากขึ้นนอกจากนั้น ครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียน        

มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ของครู โดยให้ผู้เรียนประเมินออนไลน์ผ่านการใช้งาน Google Form 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

      มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น โครงการบูรณาการลดภาระงานของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน นอกจากนั้น          
ยังมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามจากเพ่ือนครูและฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงส าหรับจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ            
มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
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3. ผลการด าเนินการ  
          โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
ตาราง แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
         ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพดีเลิศ 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   

1. ครูร้อยละ 99 ที่มีการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตได้ 

99 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครูร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติ
จริงโดยผ่านกิจกรรมกรณีศึกษา/โครงงาน สามารถสรุปองค์ความรู้
และน าเสนอผลงานทุกปีการศึกษาปีการศึกษาละ 2 เรื่อง และมีการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

100 100 ตามเป้าหมาย 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
1. ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

100 100 ตามเป้าหมาย 

2. ครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาเทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของตนเอง
ที่สามารถน าเสนอและเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ พร้อมทั้งน าผลการใช้
นวัตกรรมไปจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 ตามเป้าหมาย 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
1. ครูร้อยละ 100 ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติตนในห้องเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

100 100 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพดีเลิศ 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
2. ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ให้ความอบอุ่น เห็นอก เห็นใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยกัน
อย่างมคีวามสุข 

100 100 ตามเป้าหมาย 

3. ครูที่ปรึกษาร้อยละ 100 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบ 5 ขั้นตอน และจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

100 100 ตามเป้าหมาย 

4. ผู้เรียนร้อยละ 92  มีความพึงพอใจต่อการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

92 92.39 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

   

1. ครูและผู้เรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางใน   
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

100 100 ตามเป้าหมาย 

2. ครูร้อยละ 100 มีวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าผลการสอดคล้องกับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 ตามเป้าหมาย 

3. ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทุกภาคเรียนและน าผล
มาพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุ
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

100 100 ตามเป้าหมาย 

4. ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบ ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลการเรียน ปลอด 0 ร มส และ มผ 
ทุกภาคเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

100 100 ตามเป้าหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

   

1. ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

100 100 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพดีเลิศ 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
2. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานครูและผู้เรียนปีละ     
2 ครั้ง และมีการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อและเทคโนโลยี                     

2 ครั้ง/ปี มากกว่า 2 
ครั้ง/ปี 

สูงกว่าเป้าหมาย 

               จากตารางที่ 3  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 11 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา และ            
ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน - ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่า
เป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
        ตารางแสดงผลการด าเนินการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 3 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ สูงกว่าเป้าหมาย 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามเป้าหมาย 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตามเป้าหมาย 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ตามเป้าหมาย 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ ดี 
 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศโดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ  น าความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้                
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงโดย ผ่านกิจกรรมโครงงาน  ผู้เรียนทุกคนสามารถสรุปองค์ความรู้
และน าเสนอผลงานทุกปีการศึกษาปีการศึกษาละ 3 เรื่อง มีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษา  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน        
มีการพัฒนาเทคนิค วิธีการ นวัตกรรมในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน         
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ของตนเอง อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ชิ้นที่สามารถน าเสนอและเผยแพร่สู่ สาธารณชนได้  ครูและผู้เรียนร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน          
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก เด็ก เด็กรักทีจ่ะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยกันอย่าง
มีความสุข ครูที่ปรึกษา จัดท าเอกสารดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารชั้น
เรียนเชิงบวกอยู่ในระดับ มากขึ้นไป ครูมีวิธีการวัด และประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับผู้ เรียน ครูและผู้ เรียนทุกคน ร่วมกันก าหนดแนวทางตรวจสอบและประเมินผลที่เหมาะสม              
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ เหมาะสม กับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ และน าผลมาพัฒนาให้นักเรียน บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนอย่าง สม่ าเสมอ ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกัน 
พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ครูและ บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานสากล การจัดท านวัตกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ กระบวนการ PLC นวัตกรรมการด าเนินงานของ
โรงเรียน สามารถน าไปเป็นแบบอย่าง ให้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ได้มาศึกษาดูงานและเชิญไป
เป็นวิทยากรให้ความรู้ เช่น การ ด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” (One 
Classroom One Moral Project) โดยใช้ ALERT Model โครงการ ZERO WASTE การแก้ปัญหาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้กับโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ของครูในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 มีจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซต์ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ มีการจัด
ระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Google Meet , Google Classroom ,Google 
site โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้ 
       จากการด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการส อน             
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุง            
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงาน       
และองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษา อีกท้ังยัง
มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งทาง facebook line เว็บไซต์ของสถานศึกษา วารสาร ฯลฯ      
ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ชุมชน ตามค าที่ว่า โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
ครูอาจารย์ใกล้ชิด ลูกศิษย์มีคุณภาพ 
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4. จุดเด่น 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการติดและวางแผนการจัดกิจกรรม          
การเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ  

2. โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูทุกคนวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรแกนกลาง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับมาตรฐานตัวชี้วัด ตลอดจน 
ออกแบบการวัดผล และประเมินผลที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัด และเน้นกระบวนการ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เช่น ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

4. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วม 
และให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์ 
 
5. จุดควรพัฒนา 
      1. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียน 
ประกาศไว้อย่างจริงจังเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
 2. ควรมีวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มผู้เรียนที่สนใจ 
 
6. แนวทางการด าเนินการพัฒนา 
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ  บริหารงาน 
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
 2. สถานศึกษาควรน าผลประเมินครูเกี่ยวกับการพัฒนาในวิชาที่สอน แผนการจัดการเรียนรู้ของครู          
การจัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง          
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการประเมิน
และน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการ  

3. ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
การเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

4. พัฒนาครูในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดเป็น Best Practice 
 
 



113 

 

              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR)    ปีการศึกษา 2564 
 

7. แหล่งข้อมูลหลักฐานเอกสารอ้างอิง 

      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ทะเบียนวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู   บันทึกการส่งแผนการสอนของครู  บันทึกการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนของครู  

ส าเนาหนังสือการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ผลงานโครงงานนักเรียน รายงานนวัตกรรมและวิจัย 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    แบบบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ  แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้และ            

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รายงานนวัตกรรมและวิจัย 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รายการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน รายงานสรุปผลกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวินัยนักเรียน  รายงานห้องเรียนคุณธรรม  รายงานห้องเรียนสีขาว    
รายงานการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ภาพถ่าย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  ผลการเรียนของนักเรียน  แฟ้มผลงานนักเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้  ข้อมูลคะแนนนักเรียนจากระบบ SGS  รายงานการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน  
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนฯ แนะแนว ลูกเสือและหลักสูตรต้านทุจริต รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้      
ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระวิชา  แบบรายงานผลการจบการศึกษาของนักเรียน  ผลสัมฤทธิ์           
ทางการเรียนของผู้เรียน  คลังข้อสอบวัดความรู้ของผู้เรียน  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   แผนการจัดการเรียนรู้   แบบรายงานการบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน  รายงานกิจกรรม PLC                

กลุ่มงาน กลุ่มสาระ ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน รายงานการประชุมกลุ่มสาระ   ผลงานนวัตกรรม วิจัยของครู                 
รายงานการนิเทศภายใน 
 
8. แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 

      จากการด าเนินงานมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาได้
ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพดังนี้ 

1. นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล โดยใช้ 5P Model (ภาคผนวก หน้า 166) 
2. นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ R.A. BSTOP Model (ภาคผนวก หน้า 168) 
3. นวัตกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือโดยใช้นวัตกรรม STUDENT Model (ภาคผนวก หน้า 170) 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 
  

สรุปผลระดับสถานศึกษา 

      ก าลังพัฒนา 
      ปานกลาง 

                      ดี 
                           ดีเลิศ 

      ยอดเยี่ยม 
 

สรุปจุดเด่น  

    โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีจุด เด่น ในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ                    
จนท าให้งานเกิดผลความส าเร็จ เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน จนท าให้ผู้เรียนมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีการศึกษา สถานศึกษามีนวัตกรรมใน
การบริหารและการด าเนินงานทุกกลุ่มบริหารงาน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนดังนี้ กลุ่มบริหาร
วิชาการ นวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” (One Classroom One Moral 
Project) โดยใช้ ALERT Model และการแก้ปัญหา 0 ร มส และ มผ ของผู้เรียนโดยใช้ 3A2C MODEL  และได้น า
ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้ QUALITY Model กลุ่มบริหารทั่วไป นวัตกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยใช้ 
2P2A MODEL  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข       
โดยใช้ R.A.BSTOP MODEL  นวัตกรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม STUDENT Model ใช้เป็น
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กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล  โดยใช้ 5P Model กลุ่มบริหาร
งบประมาณนวัตกรรมการบริหารงบประมาณ โดยใช้ MONEY MODEL นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งและ
และน าผลการนิเทศมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครูได้น าสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ทุกห้องเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

และพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ และควรมีวิทยากรท้องถิ่นเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มนักเรียนที่สนใจ 

 
แนวทางการด าเนินการพัฒนา 

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม มีทั กษะอาชีพ 
เทคโนโลยีและภาษาเพ่ือการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

2. ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ   
การเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 
5. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 
6. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

• ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

• ค าสั่ง 

• ผลงานประจ าปีการศึกษา 2564 

• รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ. 2559 – 2563) 

• นวัตกรรม 
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ประกาศโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
.................................................................. 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2561
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย 
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ           
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป ประกาศคณะกรรมการ          
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนรัษฎานุ
ประดิษฐ์อนุสรณ์ และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน        
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

ประกาศ ณ วันที่  17 พฤษภาคม 2564 

       

                                                     (นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

                     

                                                               

     (นายประดิษฐ์  สุขเสน) 
                                             ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. มีความสามารถ         
ในการอ่าน การเขียน     
การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ 

1. การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร (ภาษาไทย) 
1.1 ผู้เรียนร้อยละ 83 สามารถอ่านออกเสียง ค า วลี ประโยค และอ่านจับใจความส าคัญ

อยู่ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2 ผู้เรียนร้อยละ 73 สามารถเขียนเรียงความ แต่งค าประพันธ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป           

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
    1.3 ผู้เรียนร้อยละ 83 สามารถสื่อสารในการพูดแนะน าตัวเอง น าเสนอชิ้นงาน พูดแสดงความรู้   
            ความคิดเห็น ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ) 

2.1 ผู้เรียนร้อยละ 69 สามารถอ่านออกเสียง ค า วลี ประโยคและอ่านจับใจความอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.2 ผู้เรียนร้อยละ 68 สามารถเขียนข้อมูลตนเอง เขียนแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับดีขึ้นไป       
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2.3 ผู้เรียนร้อยละ 72 สามารถพูดแนะน าตัวเอง น าเสนอผลงาน และพูดแสดงความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3. การคิดค านวณ (คณิตศาสตร์) 
3.1 ผู้เรียนร้อยละ 74 ได้ระดับผลการเรียนในรายวชิาคณิตศาสตร์เฉลีย่ ระดับ 2 ขึ้นไป 

2. มีความสามารถ         
ในการคิดวิเคราะห์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1. ผู้เรียนร้อยละ 91 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลงานจากการท าโครงงาน และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 91 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถสร้างผลงาน/ชิ้นงานและสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างาน            
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

3. ผู้ เรียนร้อยละ 91 มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์                
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในประเด็นท่ีก าหนดให้ได้ 
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ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3. มีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 98 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความรู้ในการสร้างชิ้นงาน/โครงงาน ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

2.  ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  สามารถรวบรวมความรู้ ทั้งด้วยตัวเอง และการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อย่างน้อย 3 ชิ้นงานต่อปีตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

4. มีความสามารถ          
ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ระดับผลการเรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  เฉลี่ย ระดับ 2  
    ขึ้นไป  
2. ผู้เรียนร้อยละ 99 ที่ได้รับการประเมินมีผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 99 สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สืบค้นข้อมูลสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง

และสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
5. มีผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา  

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 65 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 65 
3. ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                        

ร้อยละ 70 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 70 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 65 
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 70 
7.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 70 
8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน   
และเจตคติที่ดีต่อ 
งานอาชีพ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพตามศักยภาพของตนเองและน า
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม หรือรายวิชา
เพ่ิมเติม ทราบความถนัดและความสนใจของตนเอง สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้      
ในการประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน เพ่ือน าเป็นทุนในการศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้น  
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. การมีคุณลักษณะและ 
ค่านิยมที่ดีตามที ่
สถานศึกษาก าหนด 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไปและ   
มีอุปนิสัยที่ติดตัวผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

2. ผู้เรียนร้อยละ 99 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน สถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 98 ยอมรับและสามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม ด้วยความเต็มใจ รวมถึงการเกรงกลัวและมีความละอายต่อการกระท า
ความผิด และมีแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่พึงประสงค์ทุกคน 

4. ผู้เรียนร้อยละ 99 ปฏิบัติตนด ารงชีวิตอย่างประมาณตนมีเหตุผล และรอบคอบ อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของทรัพยากร  ต่าง ๆ รอบตัว วางแผนป้องกันความ
เสี่ยงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 98 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์งาน
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป     
(ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 และ 2) 

4. ผู้เรียนร้อยละ 100 ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ถูกต้อง           
เสียงดังอย่างพร้อมเพรียงกันและแสดงออกถึงความน้ าหนึ่งอันเดียวกันในสถาบัน 

3. การยอมรับที่จะอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 99 สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยด้วยความสุภาพรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี 

2. ผู้เรียนร้อยละ 99 แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 99 ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง

กลมกลืน ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
4. สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 89 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียน ร้อยละ 96 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
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มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพดีเลิศ 
ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์      
และพันธกิจที ่
สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน 

1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “ภายในปี 2565 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เป็นสถานศึกษา 
    ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและการมีส่วนร่วม         
    ของทุกภาคส่วน” มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีพันธกิจ ประกอบด้วย 
    2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
    2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    2.4 ประสานการมีส่วนร่วมของมีส่วนผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    2.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
    โรงเรียนได้น าวิสัยทัศน์ พันธกิจไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2563 - 
    2565 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีเป้าหมาย คือ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม  
    ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย พอเพียง จิตอาสา สามัคคี  
    มีวินัยและรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าไปขยายผลในครอบครัวและน าไปใช้  
    ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2563-2565 แผนปฏิบัติการประจ าปี   
    งบประมาณ 2564 รวมถึงแผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ 
    สถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีการติดตาม ประเมินผล  
    เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีระบบบริหาร 
จัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาภายใต้นวัตกรรม  
2. สถานศึกษามีระบบการบริการจัดการคุณภาพ 4 กลุ่มงาน โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ได้แก่ 
    2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ   
    2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป  
    2.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
    2.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. มีการด าเนินงานนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 
3. ด าเนินงานพัฒนา 
วิชาการที่เน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้านตาม 

1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของท้องถิ่น  
มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
หลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือน าผลไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.  มีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน ได้คิดและปฏิบัติจริง
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย             
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

4. พัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1.  ครูทุกคน เข้ารับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต้องการของตนเองและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ      
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือพัฒนา
วิชาชีพให้สูงขึ้น 

2.  ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี และน า
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5. จัดสภาพแวดล้อม       
ทางกายภาพและสังคม      
ที่เอื้อต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องสนับสนุนที่เพียงพอและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพสวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

4. ครู บุคลากร ผู้เรียนและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ                 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

6. จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหาร จัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการที่ เ พียงพอ                
มีประสิทธิภาพ ใช้งานอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

3. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ใน ระดับมากข้ึนไป 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพดี 
 

ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้              
ในชีวิตได้ 

1. ครูร้อยละ 99 ที่มีการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดและการปฏิบัติ
จริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ 

2. ครูร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงโดยผ่านกิจกรรม
กรณีศึกษา/โครงงาน สามารถสรุปองค์ความรู้และน าเสนอผลงานทุกปีการศึกษา           
ปีการศึกษาละ 2 เรื่อง และมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ 
เรียนรู้ 

1. ร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน      

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. ครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาเทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียน        

การสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของตนเองที่สามารถน าเสนอและเผยแพร่               
สู่สาธารณชนได้ พร้อมทั้งน าผลการใช้นวัตกรรมไปจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน           
เพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

1. ครูร้อยละ 100 ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ให้ความอบอุ่น เห็นอก เห็นใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่     
ต่อกัน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยกัน
อย่างมีความสุข  

3. ครูที่ปรึกษาร้อยละ 100 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบ 5 ขั้นตอน และจัดท าข้อมูล
สารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

4. ผู้เรียนร้อยละ 92  มีความพึงพอใจต่อการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
4. ตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและ   
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

1. ครูและผู้เรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 

2. ครูร้อยละ 100 มีวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลายและ     
น าผลการสอดคล้องกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทุกภาคเรียนและน าผลมาพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุตามตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นหลักพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4. ตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและ   
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

4. ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบ ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ 
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลการเรียน 
ปลอด 0 ร มส และ มผ ทุกภาคเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

2. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานครูและผู้เรียนปีละ 2 ครั้ง และมีการเผยแพร่
ผลงานผ่านสื่อและเทคโนโลยี                     
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ค าสั่งโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
ที่ 42/ 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
(ฉบับแก้ไข) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นกระบวนการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4  ตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้ด าเนินการตามกรอบและแนวทางของกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี (SAR)  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 39    วรรค 1 ก าหนดให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1.1  นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี   ประธานกรรมการ 
1.2  นายอนันทชัย  ชุมอักษร   รองประธานกรรมการ 
1.3  นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์   รองประธานกรรมการ 
1.4  นายณัฐพงศ์  ผ่องแผ้ว   กรรมการ 
1.5  นางอัมรัตน์  เอียดละออง   กรรมการ 
1.6  นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการ 
1.7  นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการ 
1.8  นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล   กรรมการ  
1.9  นางสาวศิริกาญจน์  สงศรีจันทร์  กรรมการ 
1.10 นางสุดารัตน์ ทวีตา     กรรมการ 
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1.11 นายจตุพร มณีพันธ์     กรรมการ 
1.12  นางสาวทิพย์รวี  ยอดเดชา    กรรมการ 
1.13  นางสาวสุภาวดี   ฉิมา   กรรมการและเลขานุการ 
1.14  นางอัมไพ  รอดรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.15  นางสาววิลาสินี สุขทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานตามขั้นตอนและกรอบมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 มีหน้าที่ ศึกษากรอบมาตรฐานก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเกณฑ์ระดับ
คุณภาพของประเด็นพิจารณา และด าเนินงานตามข้ันตอนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมข้อมูล 
ร่องรอย หลักฐาน ออกแบบเครื่องมือ และจัดท าข้อมูลตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการและมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย  
            2.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
        2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          2.1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ประกอบด้วย 

       1)  นางเพ็ญศรี  สังข์สุข   ประธานกรรมการ 
2)  นายอุดมชัย ไพศรี   กรรมการ 
3)  นางสาวสุพรทิพย์  ศรีดี  กรรมการ 

       4)  นางชฤนาฎ  กายสิทธิ์   กรรมการ 
  5)  นางศรีญา   ปวัฒพันธ์   กรรมการ 
       6)  นางสาววิลาสินี สุขทอง  กรรมการ 
  7)  นางสาวจันทิมา  ชูประสิทธิ์  กรรมการ 
       7)  นางสาวโซเฟีย  อีซอ   กรรมการ 
       8)  นางสาวอรอุมา  สุขเสน  กรรมการ 
       9)  Mr.Joseph B Bongharoy  กรรมการ 
       10) นายจตุพร   มณีพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

     2.1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ประกอบด้วย 
         1) นายโสภณ  เพชรสุทธิ์   ประธานกรรมการ 
    2) นายสมนึก  แก้วจันทร์   กรรมการ 
    3) นางสุพัตรา  แพงมี   กรรมการ 
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    4) นางสาวจิณห์ณิภา   นาคะเสนีย์  กรรมการ 
    5) นางสาวหัทยา อินอนันต์  กรรมการ 
    6) นายนพดล แก้วสะอาด   กรรมการและเลขานุการ 

2.1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 
       1)  นางจุฑารัตน์   ใจบุญ   ประธานกรรมการ 
       2)  นายนพดล แก้วสะอาด  กรรมการ 
       3)  นางปัทมาภรณ์ ช านาญเมือง  กรรมการ 
       4)  นางสาวอลิสา  หลวงคลัง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 
       1)  นางสาวอลิสา   หลวงคลัง  ประธานกรรมการ 
       2)  นางสาววรรณทิพย์  ทองคลอด  กรรมการ 
       3)  นางสาวภัทราวดี แซ่ตัน  กรรมการ 

   4)  นางจุฑารัตน์  ใจบุญ   กรรมการและเลขานุการ 
2.1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย  

       1)  นางสิริรัตน์   สุขศรีเพ็ง  ประธานกรรมการ 
       2)  นางสาวจิณห์ณิภา   นาคะเสนีย์ กรรมการ 
       3)  นางสร้อยสุวรรณ   สังข์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

2.1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ประกอบด้วย 
       1)  นางนิตยา   ทองบริบูรณ์  ประธานกรรมการ 
       2)  นางสุดารัตน์  ทวีตา   กรรมการ 
       3)  นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน  กรรมการ 
       4)  นางณภัทร  ศุภสุข   กรรมการ 
       5)  นางอัมไพ  รอดรัตน์   กรรมการ 
       6)  นางทิพวรรณ อังสกุล   กรรมการและเลขานุการ 

   2.1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                    2.1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 
              1)  นางสาวทิพย์รวี   ยอดเดชา  ประธานกรรมการ 

      2)  นายนันทวุธ  เลี่ยมแก้ว  กรรมการ 
      3)  นายขจรศักดิ์ ด าเกาะ   กรรมการ 
      4)  นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร  กรรมการ 
 5)  นางพิทยาพร ราชเดิม   กรรมการและเลขานุการ 
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                    2.1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ประกอบด้วย 
       1)  นางกรีลาวรรณ   เบญจกุล  ประธานกรรมการ 
       2)  นายอุดม   นุ่นประดิษฐ์  กรรมการ 

       3)  นายธวัช  อักษรไทย   กรรมการและเลขานุการ 
2.1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประกอบด้วย 

    1)  นางพิทยาพร  ราชเดิม  ประธานกรรมการ 
    2)  นางกรรฐิรัชฎ์ กิ้มจ้อง   กรรมการ 
    3)  นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์  กรรมการ 
    4)  นางทิพวรรณ   อังสกุล  กรรมการ 
    5)  นางสาวอรอุมา  สุขเสน  กรรมการ 
    6)  นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร  กรรมการและเลขานุการ 

2.1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ประกอบด้วย 
    1) นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง  ประธานกรรมการ 
    2) ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ เหมือนเนียม กรรมการ 
    3) นายขจรศักดิ์ ด าเกาะ   กรรมการ 
    4) นางสุภา  ตี้ฮ้อ   กรรมการและเลขานุการ 
         2.2  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 

   1.  นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี   ประธานกรรมการ 
   2.  นายอนันทชัย  ชุมอักษร   รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์   รองประธานกรรมการ 
   4. นายณัฐพงศ์  ผ่องแผ้ว   กรรมการ 
   5. นางอัมรัตน์  เอียดละออง   กรรมการ 
   6. นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการ 
   7. นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 
   2.2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ประกอบด้วย  
      1)  นางสาวขนิษฐา   อ านักมณี  ประธานกรรมการ 

   2) นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์  รองประธานกรรมการ 
3)  นางอัมรัตน์  เอียดละออง  กรรมการ 
4)  นางสาวสุภาวดี  ฉิมา   กรรมการ 
5)  นางอัมไพ  รอดรัตน์   กรรมการ 

        6)  นางศรีญา ปวัฒพันธ์   กรรมการ 
7)  นางสาวมาริษา  อินทร์ฤทธิ์  กรรมการ 
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8)  นางสาวศิริกาญจน์  สงศรีจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
9)  นางสาวโซเฟีย  อีซอ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1) นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี  ประธานกรรมการ 

    2) นายอนันทชัย  ชุมอักษร  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์  รองประธานกรรมการ 
4) นายณัฐพงศ์  ผ่องแผ้ว   กรรมการ 
5) นางอัมรัตน์  เอียดละออง  กรรมการ 
6) นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง  กรรมการ 
7) นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการ 
8) นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล  กรรมการ  
9) นางสาวศริิกาญจน์  สงศรีจันทร์  กรรมการ 
10) นางสุดารัตน์ ทวีตา   กรรมการ 
11) นายจตุพร มณีพันธ์   กรรมการ 
12) นางสาวทิพย์รวี  ยอดเดชา  กรรมการ 
13) นางสาวปริยาภา  เจ้ยทองศรี  กรรมการ 
14) นางสาวสุภาวดี  ฉิมา   กรรมการและเลขานุการ 
15) นางอัมไพ  รอดรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16) นางสาววิลาสินี สุขทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ          

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
1) นายอนันทชัย   ชุมอักษร  ประธานกรรมการ 
2) นายจตุพร มณีพันธ์   กรรมการ 
3) นางนิตยา  ทองบริบูรณ์  กรรมการ 
4) นางสร้อยสุวรรณ  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
5) นางสาวเสาวลักษณ์  โยธารักษ์  กรรมการ 
6) นางสาวจิณห์ณิภา  นาคะเสนีย์  กรรมการ 
7) นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 
1)  นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์  ประธานกรรมการ 
2)  นายอุดมชัย ไพศรี   กรรมการ 
3) นางสาวจันทิมา  ชูประสิทธิ์  กรรมการ 



130 

 

              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR)    ปีการศึกษา 2564 
 

4)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์  เหมือนเนียม กรรมการ 
5)  นางสาวนวรัตน์  ทองประดับ  กรรมการ 
6)  นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ประกอบด้วย 
1)  นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง  ประธานกรรมการ 
2)  นายโสภณ  เพชรสุทธิ์   กรรมการ 
3)  นายศิรสิทธิ์  เพชรฤทธิ์  กรรมการ 
4)  นางกรรฐิรัชฎ์ กิ้มจ้อง   กรรมการ 
5)  นายธวัช  อักษรไทย   กรรมการ 
6)  นางสุดารัตน์  ทวีตา   กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

ประกอบด้วย 
1)  นางสาวอลิสา   หลวงคลัง  ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวสุพรทิพย์  ศรีดี  กรรมการ 
3)  นางจุฑารัตน์  ใจบุญ   กรรมการและเลขานุการ 

    2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            2.3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประกอบด้วย 

1) นายอนันทชัย  ชุมอักษร  ประธานกรรมการ 
2) นางเพ็ญศรี  สังข์สุข   กรรมการ 
3) นายจตุพร  มณีพันธ์   กรรมการ 
4) นายโสภณ  เพชรสุทธิ์   กรรมการ 
5) นางสาวทิพย์รวี ยอดเดชา  กรรมการ 
6) นายสุริยะ แก้วพิทักษ์   กรรมการ 
7) นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง  กรรมการ 
8) นายทรรศน์วิทย์  วิ้นฉ้วน  กรรมการ 
9) นางศรีญา ปวัฒพันธ์   กรรมการ 
10) นางสาวอัจฉรา  วิไลรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
2.3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1)  นางจุฑารัตน์   ใจบุญ   ประธานกรรมการ 
2)  นางอัมไพ   รอดรัตน์   กรรมการ 
3)  นางพิทยาพร   ราชเดิม  กรรมการ 
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4)  นางสุดารัตน์  ทวีตา   กรรมการ 
5)  นางนิตยา   ทองบริบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
2.3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประกอบด้วย 
1)  นางสาวปิยชาติ   ผูกจิตต์  ประธานกรรมการ 
2)  นายณัฐพงศ์  ผ่องแผ้ว   กรรมการ 
3)  นายธวัช  อักษรไทย   กรรมการ 
4)  นายสมนึก   แก้วจันทร์  กรรมการ 
5)  นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์  กรรมการ 
6)  นางสาวนวรัตน์ ทองประดับ  กรรมการ 
7)  นายนพดล  แก้วสะอาด  กรรมการ 
8)  นางทิพวรรณ อังสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
9)  นางสุพัตรา  แพงมี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
1)  นายจตุพร   มณีพันธ์   ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์  กรรมการ 
3)  นางสาวอัจฉรา  วิไลรักษ์  กรรมการ 
4)  นางสร้อยสุวรรณ  สังข์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
2.3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ประกอบด้วย 
1)  นายอนันทชัย   ชุมอักษร  ประธานกรรมการ 
2)  นายจตุพร   มณีพันธ์   กรรมการ 
3)  นางสร้อยสุวรรณ   สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
4)  นางสิริรัตน์   สุขศรีเพ็ง  กรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล จัดเก็บและจัดเตรียมเอกสาร มีหน้าที่ รวมรวมข้อมูล จัดเก็บ

เอกสาร ร่องรอย หลักฐาน ตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
    3.1  นางสาวสุภาวดี  ฉิมา  ประธานกรรมการ 
    3.2  นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง  กรรมการ 
    3.3  นางสาวศิริกาญจน์  สงศรีจันทร์ กรรมการ 
    3.4  นางสาวทิพย์รวี  ยอดเดชา  กรรมการ 
    3.5  นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร  กรรมการ 
    3.6  นางอัมไพ  รอดรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
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    3.7  นางสาววิลาสินี  สุขทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         4. คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงาน  มีหน้าที่  ติดตาม สรุปผลการประเมินตาม
กรอบมาตรฐาน 3 มาตรฐาน และจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)  ประกอบด้วย 
    4.1  นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี  ประธานกรรมการ 
     4.2  นายอนันทชัย  ชุมอักษร  รองประธานกรรมการ 
     4.3  นางสาวปิยชาติ  ผูกจิตต์  รองประธานกรรมการ 
     4.4  นายณัฐพงศ์  ผ่องแผ้ว  กรรมการ 
     4.5  นางอัมรัตน์  เอียดละออง  กรรมการ 
      4.6  นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง  กรรมการ 
      4.7  นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง  กรรมการ 
      4.8  นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล  กรรมการ 
      4.9  นางสาวศิริกาญจน์  สงศรีจันทร์ กรรมการ 
      4.10  นางสุดารัตน์  ทวีตา  กรรมการ 
      4.11  นางสาวทิพย์รวี  ยอดเดชา  กรรมการ 
      4.12  นางเพ็ญศรี  สังข์สุข  กรรมการ 
      4.12  นายจตุพร  มณีพันธ์  กรรมการ 
      4.13  นายโสภณ  เพชรสุทธิ์  กรรมการ 
      4.14  นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์  กรรมการ 
      4.15  นางสาวศรีญา  ปวัฒพันธ์  กรรมการ 
      4.16  นายทรรศน์วิทย์  วิ้นฉ้วน  กรรมการ 
      4.17  นางสาวสุภาวดี  ฉิมา  กรรมการและเลขานุการ 
      4.18  นางอัมไพ  รอดรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      4.19  นางสาววิลาสินี สุขทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

                                 สัง่  ณ  วันที่ 22  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2565 
                              
 

                 (นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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ค าสั่งโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
ที่ 44 / 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

       เนื่องจากการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การด าเนินงานที่ต้องประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัว
ประเด็นและเกณฑ์พิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพ
ภายในและเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่  
1.1 ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกการด าเนินงาน และก ากับติดตามการประกัน 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1.2 ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
1.3 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
1.4 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

การศึกษามาพิจารณาตามเกณฑ์ และสรุปเป็นคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนชี้แจงจุดเด่น จุดด้อย และ
ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของโรงเรียนในปีต่อไป 
  1.5 จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจ าปีการศึกษาเสนอต่อโรงเรียน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่สาธารณชน 

   1.1.1  นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี  ประธานกรรมการ 
   1.1.2  นายอนันทชัย  ชุมอักษร   รองประธานกรรมการ 
   1.1.3  นางสาวปิยชาติ  ผูกจิตต์   รองประธานกรรมการ 
   1.1.2  นายณัฐพงศ์  ผ่องแผ้ว   กรรมการ 
   1.1.3  นางอัมรัตน์  เอียดละออง  กรรมการ 
   1.1.4  นายวชัรพงศ์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการ 
   1.1.5  นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการ 
   1.1.6  นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล  กรรมการ  
   1.1.7  นางสาวศิริกาญจน์  สงศรีจันทร์  กรรมการ 
   1.1.8  นางสุดารัตน์  ทวีตา   กรรมการ 
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   1.1.9  นางสาวทิพย์รวี  ยอดเดชา  กรรมการ 
   1.1.10 นายจตุพร  มณีพันธ์   กรรมการ 
   1.1.11  นางสาวสุภาวด ี  ฉิมา   กรรมการและเลขานุการ 
   1.1.12  นางอัมไพ รอดรัตน์             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1.1.13  นางสาววิลาสิน ี สขุทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานตามขั้นตอนและกรอบมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 มีหน้าที่ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ด าเนินงานตามขั้นตอนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน ออกแบบ
เครื่องมือ และจัดท าข้อมูลตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  และมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย  
    2.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          2.1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ประกอบด้วย 
  1)  นางเพ็ญศรี  สังข์สุข    ประธานกรรมการ 

2)  นายอุดมชัย ไพศรี    กรรมการ 
3)  นางสาวสุพรทิพย์  ศรีดี   กรรมการ 

        4)  นางชฤนาฎ  กายสิทธิ์    กรรมการ 
  5)  นางศรีญา   ปวัฒพันธ์    กรรมการ 
        6)  นางสาววิลาสินี สุขทอง   กรรมการ 
  7)  นางสาวจันทิมา  ชูประสิทธิ์   กรรมการ 
        8)  นางสาวโซเฟีย  อีซอ    กรรมการ 
        9)  นางสาวอรอุมา  สุขเสน   กรรมการ 
        10)  Mr.Joseph B Bongharoy   กรรมการ 
        11) นายจตุพร   มณีพันธ์    กรรมการและเลขานุการ 

    2.1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ประกอบด้วย 

1) นายโสภณ  เพชรสุทธิ์   ประธานกรรมการ 
     2) นายสมนึก  แก้วจันทร์   กรรมการ 
     3) นางสุพัตรา  แพงม ี   กรรมการ 



135 

 

              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR)    ปีการศึกษา 2564 
 

     4) นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์  กรรมการ 
     5) นางสาวหัทยา อินอนันต์  กรรมการ 
     6) นายนพดล แก้วสะอาด   กรรมการและเลขานุการ 

  2.1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 
        1)  นางจุฑารัตน์   ใจบุญ   ประธานกรรมการ 
        2)  นายนพดล แก้วสะอาด  กรรมการ 
        3)  นางปัทมาภรณ์ ช านาญเมือง  กรรมการ 
        4)  นางสาวอลิสา  หลวงคลัง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  2.1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 
1)  นางสาวอลิสา   หลวงคลัง  ประธานกรรมการ 

        2)  นางสาววรรณทิพย์  ทองคลอด  กรรมการ 
        3)  นางสาวภัทราวดี แซ่ตัน  กรรมการ 
    4)  นางจุฑารัตน์  ใจบุญ   กรรมการและเลขานุการ 

  2.1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย  
1)  นางสิริรัตน์   สุขศรีเพ็ง  ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวจิณห์ณิภา  นาคะเสนีย์  กรรมการ 
3)  นางสร้อยสุวรรณ   สังข์สุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

  2.1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ประกอบด้วย 
1)  นางนิตยา   ทองบริบูรณ์ ประธานกรรมการ 

        2)  นางสุดารัตน์  ทวีตา  กรรมการ 
        3)  นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน กรรมการ 
        4)  นางณภัทร  ศุภสุข  กรรมการ 
        5)  นางอัมไพ  รอดรัตน์  กรรมการ 
        6)  นางทิพวรรณ อังสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

2.1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                            2.1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 
          1)  นางสาวทิพย์รวี   ยอดเดชา ประธานกรรมการ 
        2)  นายนันทวุธ  เลี่ยมแก้ว กรรมการ 
        3)  นายขจรศักดิ์ ด าเกาะ  กรรมการ 
        4)  นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร กรรมการ 
   5)  นางพิทยาพร ราชเดิม  กรรมการและเลขานุการ 
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          2.1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ประกอบด้วย 
1)  นางกรีลาวรรณ   เบญจกุล ประธานกรรมการ 

         2)  นายอุดม   นุ่นประดิษฐ์ กรรมการ 
         3)  นายธวัช  อักษรไทย  กรรมการและเลขานุการ 

2.1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประกอบด้วย 
1)  นางพิทยาพร  ราชเดิม ประธานกรรมการ 

     2)  นางกรรฐิรัชฎ์ กิ้มจ้อง  กรรมการ 
     3)  นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์ กรรมการ 
     4)  นางทิพวรรณ   อังสกุล กรรมการ 
     5)  นางสาวอรอุมา  สุขเสน กรรมการ 
     6)  นางสาวชุติมา  ขวัญนิมิตร กรรมการและเลขานุการ 

2.1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ประกอบด้วย 
1) นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง ประธานกรรมการ 
2) ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ เหมือนเนียม  กรรมการ 
3) นายขจรศักดิ์ ด าเกาะ  กรรมการ 
4) นางสุภา  ตี้ฮ้อ  กรรมการและเลขานุการ 

       2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 
1.  นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี  ประธานกรรมการ 

    2.  นายอนันทชัย  ชุมอักษร  รองประธานกรรมการ 
     3. นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์  รองประธานกรรมการ 
     4. นายณัฐพงศ์  ผ่องแผ้ว   กรรมการ 
     5. นางอัมรัตน์  เอียดละออง  กรรมการ 
     6. นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง  กรรมการ 
     7. นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 
        2.2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ประกอบด้วย  

1)  นางสาวขนิษฐา   อ านักมณ ี  ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์  รองประธานกรรมการ 

3)  นางอัมรัตน์  เอียดละออง  กรรมการ 
4)  นางสาวสุภาวดี  ฉิมา   กรรมการ 
5)  นางอัมไพ  รอดรัตน์   กรรมการ 

        6)  นางศรีญา ปวัฒพันธ์   กรรมการ 
7)  นางสาวมาริษา  อินทร์ฤทธิ์  กรรมการ 
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8)  นางสาวศิริกาญจน์  สงศรีจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
9)  นางสาวโซเฟีย  อีซอ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      2.2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1) นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี  ประธานกรรมการ 

     2) นายอนันทชัย  ชุมอักษร  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์  รองประธานกรรมการ 
4) นายณัฐพงศ์  ผ่องแผ้ว   กรรมการ 
5) นางอัมรัตน์  เอียดละออง  กรรมการ 
6) นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง  กรรมการ 
7) นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการ 
8) นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล  กรรมการ  
9) นางสาวศิริกาญจน์  สงศรีจันทร์  กรรมการ 
10) นางสุดารัตน์ ทวีตา   กรรมการ 
11) นายจตุพร มณีพันธ์   กรรมการ 
12) นางสาวทิพย์รวี  ยอดเดชา  กรรมการ 
13) นางสาวปริยาภา  เจ้ยทองศรี  กรรมการ 
14) นางสาวสุภาวดี  ฉิมา   กรรมการและเลขานุการ 
15) นางอัมไพ  รอดรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16) นางสาววิลาสินี สุขทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

     2.2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) นายอนันทชัย   ชุมอักษร  ประธานกรรมการ 
2) นายจตุพร มณีพันธ์   กรรมการ 
3) นางนิตยา  ทองบริบูรณ์  กรรมการ 
4) นางสร้อยสุวรรณ  สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
5) นางสาวเสาวลักษณ์  โยธารักษ์  กรรมการ 
6) นางสาวจิณห์ณิภา  นาคะเสนีย์  กรรมการ 
7) นางสิริรัตน์  สุขศรีเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 

      2.2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 
1)  นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์  ประธานกรรมการ 
2)  นายอุดมชัย ไพศรี   กรรมการ 
3) นางสาวจันทิมา  ชูประสิทธิ์  กรรมการ 
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4)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์  เหมือนเนียม   กรรมการ 
5)  นางสาวนวรัตน์  ทองประดับ  กรรมการ 
6)  นางกรีลาวรรณ  เบญจกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ ประกอบด้วย 

1)  นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง  ประธานกรรมการ 
2)  นายโสภณ  เพชรสุทธิ์   กรรมการ 
3)  นายศิรสิทธิ์  เพชรฤทธิ์  กรรมการ 
4)  นางกรรฐิรัชฎ์ กิ้มจ้อง   กรรมการ 
5)  นายธวัช  อักษรไทย   กรรมการ 
6)  นางสุดารัตน์  ทวีตา   กรรมการและเลขานุการ 

   2.2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1)  นางสาวอลิสา   หลวงคลัง  ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวสุพรทิพย์  ศรีดี  กรรมการ 
3)  นางจุฑารัตน์  ใจบุญ   กรรมการและเลขานุการ 

    2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               2.3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ประกอบด้วย 

1) นายอนันทชัย  ชุมอักษร  ประธานกรรมการ 
2) นางเพ็ญศรี  สังข์สุข   กรรมการ 
3) นายจตุพร  มณีพันธ์   กรรมการ 
4) นายโสภณ  เพชรสุทธิ์   กรรมการ 
5) นางสาวทิพย์รวี ยอดเดชา  กรรมการ 
6) นายสุริยะ แก้วพิทักษ์   กรรมการ 
7) นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง  กรรมการ 
8) นายทรรศน์วิทย์  วิ้นฉ้วน  กรรมการ 
9) นางศรีญา ปวัฒพันธ์   กรรมการ 
10) นางสาวอัจฉรา  วิไลรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 

  2.3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1)  นางจุฑารัตน์   ใจบุญ   ประธานกรรมการ 
2)  นางอัมไพ   รอดรัตน์   กรรมการ 
3)  นางพิทยาพร   ราชเดิม  กรรมการ 
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4)  นางสุดารัตน์  ทวีตา   กรรมการ 
5)  นางนิตยา   ทองบริบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

   2.3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประกอบด้วย 
1)  นางสาวปิยชาติ   ผูกจิตต์  ประธานกรรมการ 
2)  นายณัฐพงศ์  ผ่องแผ้ว   กรรมการ 
3)  นายธวัช  อักษรไทย   กรรมการ 
4)  นายสมนึก   แก้วจันทร์  กรรมการ 
5)  นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์  กรรมการ 
6)  นางสาวนวรัตน์ ทองประดับ  กรรมการ 
7)  นายนพดล  แก้วสะอาด  กรรมการ 
8)  นางทิพวรรณ อังสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
9)  นางสุพัตรา  แพงมี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   2.3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1)  นายจตุพร   มณีพันธ์   ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์  กรรมการ 
3)  นางสาวอัจฉรา  วิไลรักษ์  กรรมการ 
4)  นางสร้อยสุวรรณ  สังข์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

 2.3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง              
การจัดการเรียนรู้ 

1)  นายอนันทชัย   ชุมอักษร  ประธานกรรมการ 
2)  นายจตุพร   มณีพันธ์   กรรมการ 
3)  นางสร้อยสุวรรณ   สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
4)  นางสิริรัตน์   สุขศรีเพ็ง  กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล จัดเก็บและจัดเตรียมเอกสาร มีหน้าที่ ติดตาม สรุปผลการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐาน 3 มาตรฐาน และจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) รวมรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสาร 
ร่องรอย หลักฐาน ตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงานประกอบด้วย  

3.1 นางสาวขนิษฐา   อ านักมณ ี   ประธานกรรมการ 
3.2 นายอนันทชัย   ชุมอักษร   รองประธานกรรมการ 

          3.3 นางสาวปิยชาติ   ผูกจิตต์   รองประธานกรรมการ 
          3.4 นายณัฐพงศ์   ผ่องแผ้ว   กรรมการ 
          3.5 นางอัมรัตน์   เอียดละออง   กรรมการ 
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          3.6 นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง   กรรมการ 
          3.7 นางสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง    กรรมการ 
          3.8 นางกรีลาวรรณ   เบญจกุล   กรรมการ 
          3.9 นางสาวศิริกาญจน์   สงศรีจันทร์  กรรมการ 
          3.10 นางสุดารัตน์   ทวีตา   กรรมการ 
          3.11 นางสาวทิพย์รวี   ยอดเดชา   กรรมการ 
          3.12 นางเพ็ญศรี   สังข์สุข   กรรมการ 
          3.13 นายจตุพร   มณีพันธ์   กรรมการ 
          3.14 นายโสภณ   เพชรสุทธิ์   กรรมการ 
          3.15 นายสุริยะ   แก้วพิทักษ์   กรรมการ 
          3.16 นางศรีญา ปวัฒพันธ์   กรรมการ 
          3.17 นายทรรศน์วิทย์   วิ้นฉ้วน   กรรมการ 
          3.18 นางสาวสุภาวดี   ฉิมา   กรรมการและเลขานุการ 
          3.19 นางอัมไพ   รอดรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          3.20 นางสาววิลาสินี สุขทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

                                 สัง่  ณ  วันที่ 22 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
                                                                           
 
                    (นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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ค าสั่งโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
ที่   45/2565 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามด าเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้
สถานศึกษาติดตามการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึ กษา
ภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
แนวใหม่ระดับสถานศึกษา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
 1. นายประดิษฐ์  สุขเสน   ประธานกรรมการสถานศึกษา/ประธานกรรมการ 

2. นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี  ผู้อ านวยการ/รองประธานกรรมการ 
 3. นายอนันทชัย  ชุมอักษร  รองผู้อ านวยการ/กรรมการ 
 4. นางสาวสุภาวดี  ฉิมา   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ/กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางอัมไพ  รอดรัตน์   ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพแนวใหม่ บนพ้ืนฐานความโปร่งใส คุ้มค่า ยึดหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม 
เน้นการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ ด้วยการประเมินแบบองค์รวม 

                      สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 

                   
 

                   (นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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สรุปผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ผลงานโรงเรียน  

1. รางวัลระดับชาติ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี 2564 เรื่อง “การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model” จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

2. รางวัลระดับชาติ การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระยะเวลารับรองระหว่าง
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 27 ธันวาคม 2567 จากอธิบดีกรมอนามัย 

3. รางวัลดีเด่นระดับชาติ (ปีที่ 1) สถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ.2564 จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

4. รางวัลระดับชาติ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี 2564 ผ่านเกณฑ์     
ในระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคใต้ สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฎิบัติงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

6. โรงเรียนมีผลการประเมินองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการ
ส่งเสริมชุมชน องค์กร อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1        
(พ.ศ.2559-2564) 

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ประจ าปี 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

7. ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว (โรงเรียนดีมีที่ยืน) ประจ าปี 2564 
8. โล่รางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ.2564 ประเภทหน่วยงาน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
9. รางวัลชมเชย กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมจังหวัดตรัง ประจ าปีพุทธศักราช 2564 
ผลงานผู้บริหาร 
    ผู้อ านวยการ 

1. รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาระดับประเทศ ด้านการบริหารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. รางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี พ.ศ.2564 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลระดับชาติ 
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3. รางวัล “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจ าปี 2564 ประเภทผู้สนับสนุน รางวัลระดับชาติ 
4. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน รางวัลระดับชาติ 
5. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 

AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคใต้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

6. รางวัลระดับดี นวัตกรรม Best Practice โรงเรียนสุจริต ประเภทผลงานผู้บริหาร ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2564 

7. รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประเภทผู้บริหาร ระดับเขตพ้ืนที่ 
8. รางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี พ.ศ.2564 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
9. รางวัลบุคคลผู้ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น โครงการรักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย ระดับจังหวัด 
10. รางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
11. รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65  พ.ศ. 2564 อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

    รองผู้อ านวยการ 
1. นายอนันทชัย ชุมอักษร ได้รับรางวัลรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการและ

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
2. นายอนันทชัย ชุมอักษร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านการบริหาร (ผู้บริหาร)  ประจ าปี 2564 
3. นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ เป็นผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์

อนุสรณ์ ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 3 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภท
สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2564 

4. นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 การประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้ 
“4G MODEL”  จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
ผลงานครู 

1. นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง ได้รับรางวัล”กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น” ประจ าปี
พุทธศักราช 2563 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 

2. นายนันทวุธ เลี่ยมแก้ว ได้รับรางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประเภทครู 
ประจ าปี 2564 

3. นางสาวโซเฟีย อีซอ ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านการจัดการเรียนการสอน (ครู)  ประจ าปี 2564 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkjuuk9I8N6CbZVEVyzl6f5GDFzyU1Kulw_PfAudAwQOvPkreftLeyZQYNocG8Fmvg7CgxhuZQ2mgelz_6znMX7oPVemgx-Fau2npk_DHRzJsPJv9K-ZUvBwwZmX2VRTRu7PjDtzrn3fXx7_BDUsqn&__tn__=*NK-R
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4. นางสาวโซเฟีย อีซอ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคใต้ 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน 

5. นางสาวโซเฟีย  อีซอ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2565 

6. นางทิพวรรณ  อังสกุล เป็นผู้ปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนรัษฎานุ
ประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 3 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2564 

7. นางทิพวรรณ  อังสกุล ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ 2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2564 

8. นางชฤนาฎ  กายสิทธิ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2565 

9. นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์ ได้รางวัลระดับดี นวัตกรรม Best Practice โรงเรียนสจุริต ประเภท
ผลงานครู ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2564 

10. นางสาวโซเฟีย  อีซอ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับสหวิทยาเขตวิทยา
ธรรม ประจ าปี 2565 

11. นางชฤนาฎ  กายสิทธิ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 
สหวิทยาเขตวิทยาธรรม ประจ าปี 2565 

12. นางสาวจิณห์ณิภา  นาคะเสนีย์  ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ประจ าปี 2565 

13. นางสาวสุภาวดี  ฉิมา ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขตวิทยา
ธรรม ประจ าปี 2565 

14. นายสุริยะ  แก้วพิทักษ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับสหวิทยาเขตวิทยา
ธรรม ประจ าปี 2565 

15. นายทรรศวิทย์  วิ้นฉ้วน ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 
สหวิทยาเขตวิทยาธรรม ประจ าปี 2565 

16. นายขจรศักดิ์ ด าเกาะ ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
สหวิทยาเขตวิทยาธรรม ประจ าปี 2565 

17. นางพิทยาพร  ราชเดิม ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ประจ าปี 2565 

18. นางสาวอรอุมา  สุขเสน ได้รับรางวัลครูดีเด่น เรียนรวม ระดับสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ประจ าปี 2565 
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รายช่ือครูที่เลื่อนต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
 1. นายโสภณ เพชรสุทธิ ์   วิทยฐานะช านาญการ 
 2. นางสาวชุติมา ขวัญนิมิตร  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 3. นางสาวทิพย์รวี ยอดเดชา  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

4. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
5. นายโสภณ  เพชรสุทธิ์    วิทยฐานะครูช านาญการ 

 
สรุปผลการแข่งขันทักษะของนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 การแข่งขันคัดลายมือ

ภาษาไทย 
นางสาวกนกกร ทองนอก ระดับดีเลิศ (ระดับ 

Professional 
level)    

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตปราจีนบุรี 

2. นางสาวภัททิยา  หกสี่ ระดับมาตรฐานสูง 
3. นางสาวปพิชญา โออินทร์ ระดับมาตรฐานสูง 
4. นางสาวพัชราพร  ทองค า ระดับมาตรฐานสูง 
5. นางสาวธิดารัตน์ มีสุข ระดับมาตรฐานสูง 
6. นางสาวญาณภัทร ศรีไกรไทย ระดับมาตรฐานสูง 
7. นางสาวโพธิ์อินทร์ พลเดช ระดับมาตรฐานสูง 
8. นางสาวจิรนันท์  น้อยหนู 

 
ระดับมาตรฐาน 

9. นางสาวอังศุชวาล บุญแก้ว ระดับมาตรฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. ประกวดคัดลายมือ

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวกนกกร ทองนอก ระดับดีเลิศ 

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตปราจีนบุรี 

2. นางสาวภัททิยา  หกสี่ ระดับมาตรฐานสูง 
3. นางสาวปพิชญา โออินทร์ ระดับมาตรฐานสูง 
4. นางสาวพัชราพร  ทองค า ระดับมาตรฐานสูง 
5. นางสาวจิรนันท์  น้อยหนู ระดับมาตรฐานสูง 
6. นางสาวญาณภัทร ศรีไกรไทย ระดับมาตรฐานสูง 
7. นางสาวโพธิ์อินทร์ พลเดช ระดับมาตรฐานสูง 
8. นางสาวธิดารัตน์ มีสุข ระดับมาตรฐานสูง 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
9. นางสาวมนัสนันท์ เยี่ยมศิริ ระดับมาตรฐานสูง 
10. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วสองสี ระดับมาตรฐานสูง 
11. นางสาวนฐนนท ขุนทอง ระดับมาตรฐานสูง 
12. นางสาวปภาสรณ์ วังเงิน ระดับมาตรฐาน 
1. ประกวดคัดลายมือภาษาจีน นางสาวนฐนนท ขุนทอง ระดับมาตรฐาน สมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี 

2. นางสาวปภาสรณ์ วังเงิน ระดับมาตรฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. การประกวดนวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ใน
ครัวเรือน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

นายกรวิศักดิ์ วังร่ม 
นายจิรวัฒน์ จีนน าหน้า 
นางสาวปิยวลี ใจซื่อดี 

รางวัลชนะเลิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครศรีธรรมราช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. วิ่ง 800 เมตร รุ่น 16 ปีชาย นายธีรดนย์ โพชสาล ี เหรียญทอง 

การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์
จังหวัดตรัง ประจ าปี      

พ.ศ.2564 

2. วิ่ง 1,500 เมตร รุ่น 16 ปี
ชาย 

นายธีรดนย์ โพชสาล ี เหรียญทอง 

3. วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16 ปีชาย เด็กชายธีรเมธ แสงแก้ว เหรียญเงิน 
4. วิ่ง 400 เมตร รุ่น 16 ปีชาย เด็กชายธีรเมธ แสงแก้ว เหรียญเงิน 
5. วิ่ง 400 เมตร รุ่น 16 ปีชาย เด็กชายเฉลิมพล ชัยภักดี เหรียญทองแดง 
6. วิ่ง 800 เมตร รุ่น 16 ปีชาย เด็กชายเฉลิมพล ชัยภักดี เหรียญทองแดง 
7. วิ่ง 400 เมตร รุ่น 18 ปีชาย นายภานุวิชญ์ สกุลมาก เหรียญทองแดง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. การประกวดปี่ใน ระดับ

มัธยมศึกษา การประกวด
เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับ
ร้องระดับชาติ “เสริม
ประสบการณ ์สืบสานสังคีต
ศิลป์ไทย” โครงการบูรณา
การศาสตร์ดนตรีเพ่ือชุมชน 
ครั้งที่ 4   งานวันคล้ายวัน
พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรม

นายธรรมศักดิ์ ศรีขาว เหรียญทอง 

วิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
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ที ่ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
มหาสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปีพุทธศักราช 2564 

2. การทดสอบความสามารถ
ด้านดนตรีไทย ประเภทขลุ่ย
เพียงออ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การประกวด SPA 
GOT TALENT 

นายธรรมศักดิ์ ศรีขาว เหรียญทอง 

โรงเรียนสภาราชิน ี
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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

(พ.ศ. 2559 – 2563) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ ์

 
 
 
 
 

 
 
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
              ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่  3 หมู่  4 ตำบล วังมะปรางเหนือ           
อำเภอวังวิเศษ จังหวัด ตรัง สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2562 ถึง 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
จุดเด่น 
   ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ไม่มี 
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ และประสบการณ์จากการบริหารสถานศึกษาในทุกขนาด สถานศึกษา 
รวมทั้งมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อที่แก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ในทุกมิติ 

2. คณะครูตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดได้ 
หลากหลายรูปแบบ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน รวมทั้งภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  สถานศึกษาสามารถระดมความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็น อย่างดี 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง  
2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
3. มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครู และ

บุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาและด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงาน 
และองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน 

4. ครูมีกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์ และความส าเร็จในการรักษา คุณภาพการศึกษาใน รูปแบบ
องค์กรที่มีองค์ความรู้เชิงประจักษ์และ เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์      
ผ่านวัฒนธรรมขององค์กรโดยความรับผิดชอบและจิตวิญญาณของ ความเป็นครูระหว่างรุ่นและ มีความร่วมมือ
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ระหว่างรุ่นอย่างต่อเนื่อง รางวัลสุดยอดครูดี “โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจ าปี พ.ศ. 2560       
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รางวัล “คุรุสดุดี” ในงานวัน
ครู ประจ าปี 2562 จากส านักงานคุรุสภา นางจุฑารัตน์ ใจบุญ กลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จุดที่ควรพัฒนา 
    ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

1. การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลของผู้เรียน  
2. การเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และพฤติกรรมกล้าแสดงออก ให้เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียน  

    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมและเอ้ือต่อการ          

จัดการเรียนรู้มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ที่มีความส าคัญของสถานศึกษา คือ ห้องสมุด ที่ต้อง ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้น่าสนใจ และจัดหาหนังสือ สื่อ ที่ทันสมัย หลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ที่เชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่สถานศึกษายังจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงผู้เรียน 
ตลอดทั้งวัน 
    ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. โรงเรียนควรจัดท าผังระบบงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานต่าง ๆ ภายใน โรงเรียน 
แก่ครูและบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง        
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูได้น าสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ทุกห้องเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนรู้ ให้กับ
นักเรียน 

4. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  
5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ  
    ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ไม่มี  
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ไม่มี  
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สถานศึกษาควรน าผลประเมินครูเกี่ยวกับการพัฒนาในวิชาที่สอน แผนการจัดการเรียนรู้ของครู          
การ จัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ควร 
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ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคน
เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและ
ร่วมกันก าหนดมาตรการในการปฏิบัติงานสอนของครู นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และน าผล การประเมินมา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 3 ปี 
ข้อเสนอแนะ 
    ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการวัดผล ประเมินผล
ด้วยตนเอง เช่น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน การก าหนดคะแนนแต่ละ ตัวชี้วัดในหน่วย
การเรียนต่าง ๆ การออกแบบเครื่องมือที่ใช้วัดผลประเมินผล การประเมินผลงานของตนเอง และเพ่ือนร่วมชั้น
เรียนเป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจและเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการ เรียนรู้ 

2. ผู้เรียนควรได้รับการเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่เหมาะสมทั้ง        
ด้วยค าพูดหรือกิริยาอาการในการพูดโต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพ่ือน า ไปสู่การพัฒนา 
ความสามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะเป็นต้นแบบ/แรงบันดาลใจในการการยกระดับ         
การ พัฒนาตนเองแก่ผู้เรียนคนอ่ืน  ๆในวงกว้างต่อไป ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี  
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เช่น ทางเดิน ทางเชื่อมระหว่างอาคารมียังมีความเสี่ยง          
อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้เรียนและบุคลากร สถานศึกษาต้องด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงและปรับปรุงให้มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พ้ืนฐาน เช่น ห้องสมุด ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มากขึ้น 

2. สถานศึกษาควรท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง นักเรียน ในเรื่องการ       
ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างอยู่ในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมทักษะในการสืบค้นข้ อมูลให้กับผู้เรียนได้ ก าหนดการ
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี  
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ควรน าผลการจัดประสบการณ์มาวิเคราะห์ สรุปและประมวลผลการด า เนินงานมาจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศที่มีความต่อเนื่อง ในแต่ละปีการศึกษา 

2. ควรจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
ประสานขอความร่วมมือ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานเอกชน 

3. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างต่อเนื่อง 
4. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียนรวมทั้งการน าภูมิปัญญา ท้องถิ่นมา จัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้กับผู้เรียน เช่น การท าขนมไทย การจักสาน การออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน 
5. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น เช่น การทดลองการท าโครงงานเปน็ตน้ 
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6. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านหนังสือให้มากขึ้น ปลูกฝังให้เป็นผู้ใฝ่รู้รักการอ่าน และมีเรื่องราว 
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ นั้นมาวางไว้ที่ชั้นหนังสือ เพ่ือให้ผู้เรียนมาอ่านได้อย่างสะดวก 

7. ครูควรน าบันทึกหลังสอนมาแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ควรปรับเปลี่ยนระบบ     
การวัดและประเมินผลจากการประเมินผลด้วยแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนตามหนังสือเ รียนที่ปฏิบัติ          
เป็นการวัดผลตามพฤติกรรมของตัวชี้วัดตามมาตรฐาน การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 3 ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
   ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับดีมาก 
เนื่องจาก ด าเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการประเมิน 
คุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วน มีการจัดท าการประเมินคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดและปรากฏผลดี ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มี 
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งนวัตกรรมที่สามารถเป็นไปได้ คือ ระบบสภานักเรียน โดยสถานศึกษา สามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. ควรจัดให้มีการพัฒนา ระบบสภานักเรียนที่เข้มแข็ง โดยอาจจะใช้แนวทาง ต้นแบบสภานักเรียน         
ของ สพฐ. ในการเริ่มต้นและวางกรอบการด าเนินการ ที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยให้
มีระบบการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งคือ ระบบพ่ีสอนน้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถ ดึงผู้เรียน
ที่มีศักยภาพและความพร้อม และต้นสังกัด รวมถึงเครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและ ผู้เกี่ยวข้อง          
มาช่วยยกระดับคุณภาพด้านผู้เรียนด้วยระบบสภานักเรียน สู่การเป็นนวัตกรรมและแบบอย่างที่ดี 

2. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการที่ส่งเสริมบทบาทสภานักเรียน โดยให้คณะกรรมการสภานักเรียน 
ขับเคลื่อนโครงการ มีการประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา       
และที่  ส าคัญควรดึงผู้เรียนในทุกระดับชั้น มาร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน       
ร่วม ปฏิบัติ และร่วมประเมินผลรายงานผล เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใกล้ชิดระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
ที่ จะเกิดการขยายผลไปในแต่ละระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นแบบอย่างที่เข้มแข็ง และยั่งยืนและ 
สามารถน าไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของสภานักเรียน และสามารถเป็นแบบอย่าง 
ให้แก่สถานอื่น ๆ ได้ต่อไป 

3. สถานศึกษาจัดเวที/เปิดโอกาสให้กับสภานักเรียนในการแสดงออกผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและ       
เกิดประโยชน์กับสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายของสภานักเรียนกับสถานศึกษาที่ได้
เป็นต้นแบบสภานักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง  
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ไม่มี  
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   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ บริหารงาน 

การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2. สถานศึกษาควรน าผลประเมินครูเกี่ยวกับการพัฒนาในวิชาที่สอน แผนการจัดการเรียนรู้ของครู       

การจัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง         
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการ 
ประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และร่วมกันก าหนดมาตรการในการปฏิบัติงานสอนของครู นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด 

โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งและน าผลการนิเทศมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 
   โรงเรียนคุณธรรม 

ผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอย่างจริงจังต่อเนื่องและ 
ดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียน มีการติดตามการด ำเนินงาน         
เป็นระยะ ๆ รวมถึงสร้างขวัญและกำลังให้แก่ครูในการดำเนินงาน 

ครู ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียน ร่วมมือกับนักเรียนในการดำเนินงาน  
เป็นที่ปรึกษาและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน มีการติดตามการทำงานของนักเรียนอย่าง ต่อเนื่อง 

ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของการสร้างคนดี ต่อยอดจากโรงเรียนในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับ นักเรียน 
ให้กำลังใจบุตรหลานในการทำงานและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดำเนินงาน 

สภาพแวดล้อม บรรยากาศในโรงเรียนมีผลต่อการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมซึ่งบรรยากาศที่ส่งผลดี    
ต่อการทำงานคือ บรรยากาศของความร่วมมือในการทำงานด้วยความสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ปัญหา 
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นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา “R.A. TEAM Model”  
 

 
 
 
 

 
1. R : Responsibiity หมายถึง ความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาซึ่งโรงเรียน

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ           
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป แต่ละกลุ่มงานจะต้ องมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน ประกอบด้วย  

 กลุ่มบริหารวิชาการ -> นวัตกรรมการการแก้ปัญหา 0,ร,มผ และ มส โดยใช้ 3A2C Model 
   -> นวัตกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม”โดยใช้ ALERT Model 

 กลุ่มบริหารงบประมาณ -> นวัตกรรมการบริหารงบประมาณ โดยใช้ Money Model 
กลุ่มบริหารงานบุคคล -> นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ R.A. BSTOP Model  

        -> นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล โดยใช้ 5P Model 
 กลุ่มบริหารทั่วไป -> นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ โดยใช้นวัตกรรม 2P2A Model 
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2.A : Attribute หมายถึง ผู้เรียนจะต้องมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร คือ ดี เก่งและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้นวัตกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน
คุณธรรม”โดยใช้ ALERT Model เพ่ือพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน 5 ประการ คือ พอเพียง จิตอาสา สามัคคี มี
วินัยและรับผิดชอบ จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาและระดับชาติโดยใช้
กระบวนการ PLC การแก้ปัญหา 0,ร,มผ และ มส โดยใช้นวัตกรรม 3A2C Model พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากลและจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียน  

 
 

 
 
 

 
3.T : Technology หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนได้มีการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทุกห้องเรียน สนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูสามารถน าสื่อเทคโนโลยี DLIT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน                            

 
 
 
 
 
 
4.E : Equality หมายถึง การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการจัดการศึกษา โรงเรียนได้ให้โอกาสแก่

นักเรียนกลุ่มเรียนรวม ได้แก่ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางร่างกายและออทิสติก  ให้สามารถเรียน
ร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนกลุ่มปกติ มีการจัดท าแผน IEP และการจัดการเรียนการสอน/การวัดผลที่แตกต่างจาก
นักเรียนกลุ่มปกติ โรงเรียนมีการจัดโครงการอาหารกลางวันเพ่ือดูแลนักเรียนกลุ่มยากจน จัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพและต้องประกอบอาชีพ รวมถึงการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
โดยใช้นวัตกรรม R.A. BSTOP Model ในการจัดกิจกรรมกรรมจิตสังคมบ าบัดให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดให้
กลับมาเป็นกลุ่มปกต ิ
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5.A : Achievement  หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นพลโลกตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ซึ่งประกอบด้วย เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 
 
 
 
 

 
6.M : Moral หมายถึง คุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ พอเพียง จิตอาสา สามัคคี        

มีวินัยและรับผิดชอบ ซึ่งโรงเรียนให้ความส าคัญของการพัฒนาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม โดยใช้ นวัตกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม”โดยใช้ ALERT Model 
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การแก้ปัญหา 0,ร,มผ และ มส โดยใช้ 3A2C Model 
 

 
 
 

 

กระบวนการด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ปัญหา 0, ร, มส. และ มผ.ของนักเรียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดยใช้ 

นวัตกรรม  3A 2C  Model มีข้ันตอนดังนี้               
1. สร้างความตระหนัก (A : Awareness) สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญต่อผลการเรียนและ

การแก้ปัญหา 0 , ร , มส. และ มผ. ของนักเรียน โดยการประชุม ชี้แจง สร้างข้อตกลงร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  งานทะเบียนวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครองและนักเรียน   

 
 
 

 
 

2. ผู้รับผิดชอบ (A: Advisor) งานทะเบียนวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูประจ าวิชา ครูที่ปรึกษา  
ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการแก้ปัญหา 0,ร , มส. และ มผ. ของนักเรียน 
โดยการก ากับ ติดตาม และให้ความร่วมมือในการด าเนินการทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 

3. ก าหนดแนวทางและด าเนินการ (A : Achivement)  ก าหนดแนวทางในการด าเนินการแก้ 0 , ร , 
มส. และ มผ. ของนักเรียน ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ประกอบด้วย  กิจกรรมเตือนภัยเมื่อ
ใกล้ 0, ร , มส. และ มผ.  กิจกรรมประกาศผลการเรียนโดยผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนรับทราบผลการเรียน   
กิจกรรมการแก้ผลการเรียนครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2,ครั้งที่ 3และกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนผลการเรียน 
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4. ก ากับ ติดตามและประเมินผล (C : Check) ก ากับ ติดตามการด าเนินการแก้ 0,ร , มส. และ มผ. 

ของนักเรียน โดยครูประจ าวิชา ก ากับ ติดตามการสอบแก้ของนักเรียน  ครูที่ปรึกษาติดต่อประสานงานนักเรียน 
ผู้ปกครอง หรือเยี่ยมบ้าน กรณีนักเรียนไม่มาด าเนินการแก้ผลการเรียน 0,ร , มส. , มผ.  และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ   

 
 
 
 
 

 
5. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (C : Continue) การด าเนินการแก้ 0 , ร , มส. และ มผ.        

ของนักเรียน มีการประชุม สรุปผลการด าเนินการทุกภาคเรียน และมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยความร่วมมือของงานทะเบียนวัดผล ครูประจ าวิชา  ครูที่ปรึ กษา  ผู้ปกครองและ
นักเรียน   
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 “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม”โดยใช้ ALERT Model 
 
 

 
 
 
 
 การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน  หนึ่งโครงงานคุณธรรม” (One Classroom One 
Moral Project) โดยใช้ ALERT Model มีข้ันตอนดังนี้         
       1. สร้างความตระหนัก (A : Awareness) การสร้างความส านึกถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมหนึ่ง
ห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน   
 

 
 
 

 

2. สร้างแกนน า (L : Leader)  การจัดกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม ได้มีการสร้าง
แกนน าแต่ละระดับ ประกอบด้วยแกนน าระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 

 
 

 

3. ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ (Establish moral identity)  
     3.1 พอเพียง (Suffciency)    3.2 จิตอาสา (Volunteer) 
     3.3 ความสามัคคี (Unity)    3.4 มีวินัย (Discipline)  
     3.5 ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
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4. ด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้โครงงานคุณธรรม (Run by a school  of   Moral  
virtues  project)    

 
 
 
 
 

 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการด าเนินงาน (Transfer & report)   โดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และรายงานผลการด าเนินงานระดับห้องเรียน  ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียนและต่อสาธารณชน ในกิจกรรม 
Open House “เปิดบ้านวิชาการ สานฝันคุณธรรม”  
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การด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model 
 
 
 
 
 

 

QUALITY  Model ประกอบด้วย  
1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Q.A. System) โรงเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา              
การจัดท ารายงานประจ าปีและการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 

 
2. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ (Understandind) การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานโดยการจัดท าคู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินงาน มีการประชุมชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย                   ใน
การด าเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า 
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3. การประเมินผลแบบองค์รวม (Assessment : Holistic Assessment) เป็นการประเมินและตัดสิน
ผลตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgment) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
เป็นการให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน      
ซึ่งการประเมินแบบองค์รวมนี้ เป็นการประเมินในองค์รวมของทุกลักษณะในการปฏิบัติงาน สะดวกและเป็นผลดีต่อทั้งผู้
ประเมินและผู้รับการประเมิน แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการประเมินของผู้ประเมินที่ต้องศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลในองค์รวมทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันใน
คณะผู้ประเมินเพ่ือการตัดสินใจให้ระดับคุณภาพจะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

4. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (Leadership) สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าในการน าองค์กรและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อสาธารณชนในคุณภาพของสถานศึกษา 

 

 

 
 

5. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity) การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจะต้อง
ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาโดยการค านึงถึงลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนของสถานศึกษาหรือลักษณะโดดเด่น
ของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานของสถานศึกษาและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาตาม
บริบท ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนและข้อมูลย้อนหลัง 2-3 ปี ของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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6. เทคโนโลยี (Technology) การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาจะต้องมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งการจัดท าสารสนเทศและ
การจัดท ารายงานประจ าปี สถานศึกษาได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
ง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา  

7. ผลลัพธ์ (Yield) เป็นผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียน 
คุณภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

สรุปผลการประเมิน ด ี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน ดีมาก 
การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ 

1.การเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (Mock Assessment)        
โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพม.ตรัง กระบี่ ร่วมสังเกตการณ์ 
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2.การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา      
โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพม.ตรัง กระบี่ ร่วมสังเกตการณ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมากทุกมาตรฐาน 

 
 
 
 

 
           3.โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม.12 จังหวัดพัทลุง มาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการประเมิน          
คุณภาพภายนอก รอบ 4 

 
 
 
 
 
 
4.วิทยากรการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม.12 (จังหวัดพัทลุง) 
 

 
 
 
 
 
 
5.วิทยากรการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม.12 (จังหวัดพัทลุง) 
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 6.วิทยากรการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 
โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม.12 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
 
 
 
 

7.วิทยากรการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม.ตรัง กระบี่ (จังหวัดกระบี่) 
 
 
 
 
 
 

8. ได้รับเชิญจาก สพม.ตรัง กระบี่ เป็นผู้ร่วมอภิปรายในการเสวนา “กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศกึษาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร”  
 
 
 
 

 
 
 9.ได้รับเชิญจาก สพม.ตรัง กระบี่ ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  

 
 

 
 
 
 
 
 



166 

 

              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR)    ปีการศึกษา 2564 
 

นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล โดยใช้ 5P Model 
 

 

 
 
 
 

 
การบริหารงานบุคคล โดยใช้นวัตกรรม “5 P MODEL” ของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์                 

มีข้ันตอนดังนี ้
1. จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Plan) มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการ

ประเมินสมรรถนะ จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อย และความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง 
ตลอดทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง (Promote Self development) ยึดหลักการส่งเสริมกระบวนการศึกษา

หาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากร เพ่ือพัฒนาการท างาน ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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3.ส่ง เสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Progress profession)  ยึดหลักส่ ง เสริมให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีต าแหน่งและวิทยฐานะที่สูงขึ้น การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือขอ
เลื่อนวิทยฐานะ   

 
 
 
 
 

 
4.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ยึดหลักการรวมตัวร่วมใจ 

ร่วมพลัง ร่วมท าและร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร บนพ้ืนฐานความเป็นกัลยาณมิตร ที่มีเป้าหมายร่วมกัน             
สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่คุณภาพการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ      
อย่างน้อยปีละ 50 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 

 
5.ยกย่องเชิดชูเกียรติ (Praise) ยึดหลักการส่งเสริมให้ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ก าหนด  
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นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว R.A. BSTOP Model 
 

 
 
 

 

R.A. BSTOP Model หมายถึง  
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันต่อนักเรียนของผู้เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 

 

A (Associate) หมายถึง การมีส่วนร่วม เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  
 
 
 
 

 
B (Beware)  หมายถึง มาตรการเฝ้าระวัง โรงเรียนมีการด าเนินงานห้องเสมารักษ์ เพ่ือให้มีการแจ้งและ

ส่งข่าวสารสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจากนักเรียน  
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S (Searching) หมายถึง มาตรการค้นหา โรงเรียนได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)     
ในการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอ าเภอ
วังวิเศษ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังวิเศษ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขวังวิเศษ เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจภูธรวังวิเศษ 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
เพ่ือร่วมมือกัน ในการด าเนินงานแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

T (Treatment) หมายถึง มาตรการรักษา โรงเรียนได้แต่งตั้งครูท าหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมส่งต่อจัด
สารสนเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพร้อมที่จะส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น 
โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ 

 
  

  
 
 
 
 

O (Organization) หมายถึง มาตรการบริหารจัดการ สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
 
 

 
 

P (Protect) หมายถึง มาตรการป้องกัน สถานศึกษามีการด าเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนที่เป็นแกนน าเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา 
ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   

 
 
 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ โดยใช้นวัตกรรม STUDENT Model 
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STUDENT Model :  
 S = System    การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 T = Team/Taking care  การท างานเป็นทีม/การเอาใจใส่ 
 U = Understanding   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) 
 D = Developing   การพัฒนาด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
 E =  Education   การจัดการศึกษาที่เน้นการให้โอกาส 
 N = Network    การสร้างภาคีเครือข่าย 
 T = Tranfer and Report  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การรายงานผล และสารสนเทศ 

1. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (System)  
โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย คือ การรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนานักเรียน  การป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ 
โดยมีวิธีการด าเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าคู่มือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ได้ด าเนินการพัฒนาครูที่ปรึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   
 
 
 
 
 
 

2. การท างานเป็นทีม/การเอาใจใส่ (Team/Taking care)  
โครงสร้างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) และคณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) โรงเรียนได้ก าหนดทิศทางใน
การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยผ่านกระบวนการระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาจะเป็น
หัวใจหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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    3. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) (Understanding)          
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”โดยการประชุมครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง

นักเรียนและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือความร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 

 

4. การพัฒนาด้วยกิจกรรมต่างๆ (Developing)       
 การพัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียนด้วยกิจกรรมต่าง  ๆในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ 

5. การจัดการศึกษาที่เน้นการให้โอกาส (Education) 
         โรงเรียนให้โอกาสในการศึกษาแก่นักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยโรงเรียนจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนทั่วไปและนักเรียนเรียนรวม นักเรียนกลุ่มเรียนรวม มี 3 ประเภท คือ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 
นักเรียนบกพร่องทางร่างกายและ ออทิสติก รวมถึงการให้โอกาสนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
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6. การสร้างภาคีเครือข่าย (Network)         
โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย เครือข่าย

คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายต ารวจภูธรวังวิเศษ เครือข่ายโรงพยาบาลวังวิเศษ 
เครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายผู้น าชุมชน 

 
 
 
 
 

 

7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การรายงานผลและสารสนเทศ (Tranfer and Report)    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC และการจัดท าสารสนเทศของระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม พัฒนานักเรียน  การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนปลอด 0 ร มส. และ มผ. 100% ทุกภาคเรียน 
การแก้ปัญหาผลการเรียน 0 ร มส. และ มผ. 

ภาค/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. มผ. 

ทั้งหมด ผลการเรียน 
0 ร มส. มผ. ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ค่าย 

1/2561 805 126 126 32 - - 
2/2561 772 178 178 30 - - 
1/2562 818 157 94 63 - - 
2/2562 772 150 127 27 - - 
1/2563 854 253 188 57 8  
2/2563 854 161 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 
 



173 

 

              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR)    ปีการศึกษา 2564 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จบการศึกษา 100% ทุกปีการศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียน 
ที่จบการศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 

2561 112 112 100.00 
2562 147 147 100.00 
2563 152 152 100.00 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จบการศึกษา 100% ทุกปีการศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียน 
ที่จบการศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 

2561 99 99 100.00 
2562 82 82 100.00 
2563 107 107 100.00 

จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนนักเรียน 701 733 805 818 854 921 

  
 

 
 
 

 
 

โล่รางวัลดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 

เกียรติบัตรระดับทองสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลางระดับเขตตรวจราชการที่ 6  
(ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต สตูล) 
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รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง  ระดับประเทศ  

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
                    
 
 
 

 
รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม และผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 

ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคใต้  

และรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 
 
 

 

 

 

 

 

รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2563 เรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โดยใช้ STUDENT Model จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ โดยใช้นวัตกรรม 2P2A Model 
 

 
 
 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การวางแผน (P: Plan) เป็นก าหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะตามรูปแบบของโรงเรียน มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการร้านค้า  เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการขยะ  
 
 
 
 

  
 2. การมีส่วนร่วม (P: Paticipation) ด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ประกอบด้วย ส่วนราชการในอ าเภอวังวิเศษ เทศบาลต าบลวังวิเศษ (รถเก็บขยะ) คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรและนักเรียน  

3. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ (A: Activities) ด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) เช่น กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
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4. การประเมินผลการด าเนินงาน (A: Assessment) ได้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินการด าเนิน
กิจกรรม โดยการประเมินความพึงพอใจ ประเมินผลปริมาณขยะ ประเมินสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การประกวด
ผลการด าเนินกิจกรรม และสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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นวัตกรรมการบริหารงบประมาณ โดยใช้ Money Model 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการด าเนินงาน  
แนวทางการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยใช้นวัตกรรม MONEY MODEL ของโรงเรียนรัษฎานุ

ประดิษฐ์อนุสรณ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. การบริหารจัดการ (M : Management) ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการวางแผน      

การด าเนินงาน ก าหนดวิธีการและติดตามผลการด าเนินงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
 

 
 
 

 
     2. องค์กรมีความพร้อม (O : Organized) ก าหนดงานต่างๆ ในการบริหารงบประมาณ ดังนี้                             

งานแผนงาน, งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา, งานบริหารการเงิน, งานบริหารบัญชี, งานบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์, งานตรวจสอบภายใน , งานสวัสดิการร้านค้า , งานธนาคารโรงเรียน ,งานยานพาหนะ ,            
งานส านักงาน, งานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับเขตและระดับ สพฐ. และงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ 
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3. การประสานงาน (N : Network)  ประสานงานภายในเพ่ือด าเนินงานบริหารงบประมาณทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่า ภาคี 4 ฝ่าย 
หน่วยงานภายนอกและชุมชน ในการจัดหารายได้และผลประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

 
4. มีประสิทธิภาพ (E : Efficiency) ควบคุม ติดตามผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามระเบียบและกฏหมาย

ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบภายในจากสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 

 
5. การท างานเป็นทีม (Y : Yes, we can) ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ 

และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในกลุ่มงาน ส่งผลให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
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