
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ํานํา 

 สถานศึกษาทุกแหงตองมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีการจัดประกันคุณภาพการศึกษา            

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ดังนั้นโรงเรียนราชดําริจึงไดกําหนดใหการประกันคุณภา พ

ภายในสถานศึกษา  เปนภารกิจหลักสําคัญจะตองดําเนินการใหสําเร็จลุลวงและเปนไปดวยดี  เพ่ือนํามาตรฐาน

การศึกษาไปใชในทิศทางในการจัดการศึกษาและเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุน ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ซ่ึงจะเอ้ือประโยชนในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของโรง เรียนรา ชดําริใหเข มแ ข็ ง                         

มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 โรงเรียนราชดําริไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2562 โดยฝายบริหาร คณะครู  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชุมชน  และผูเก่ียวของ  มีความตระหนักและเห็นคุณคาของการทํางาน

อยางเปนระบบ  ดวยจิตสํานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบรวมกัน โดยยึดหลักการทํางานท่ีมุงประโยชนจะเกิดแก

ผูเรียนเปนสําคัญ  และมีเปาหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพ

การจัดการศึกษาในทุกๆ ดาน 

 ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนราชดําริทุกทานท่ีมีสวนรวมใหข อมูล ในการจัดทํารา ย งา น                  

การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 ทําใหเอกสารฉบับนี้มีความสมบูรณ  สามารถนําไปเปน

แนวทางการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษาตอไป 

  

       

   

 

 

     นายสายัณห  ตายหลี 

                                                                        ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ 
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การ ใหความเห็นชอบเอกสาร  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศ ึกษา  ปการศ ึกษา 2562 

โร งเร ียนราชดําร  ิ

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

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2562  ของโรงเรียนราชดําริ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  และเปนการรายงาน

ผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามกลยุทธการพัฒนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ท่ีแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานในภาพรวมของโรงเรียน  เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผน พัฒนา

โรงเรียนตอไป 

   

 

 

 (นางสาวสุวรรณา   เอมประดิษฐ) 

                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                   โรงเรยีนราชดําริ 
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สารบัญ 

      หนา 

ค ํานํา             ก       

การ ใหความเหน็ชอบเอกสารรายงานประเมินตนเองของสถานศกึษา       ข 

สารบัญ             ค  

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน           1 

 1. ขอมูลท่ัวไป           1 

 2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา           1   

 3. ขอมูลนักเรียน              4 

 4. ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา       5 

 5. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ    8 

 6. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน       11 

สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา      12 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน       12 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ         20 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     23  

สวนที่ 3 สร ุปผลการประเมินในภาพรวม       25 

 จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา       25 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต        26 

 ความตองการการชวยเหลือ        27 

สวนที่ 4 ภาคผนวก           28 

 ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  29  

 ประกาศการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   32 

 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  34 

 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   42 

 ภาพกิจกรรม         44 
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บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 

ปการศึกษา 2562 2 93 - 19 20 
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ท่ีมา : งานบุคลากรโรงเรียนราชดําริ 

นายสายัณห  ตายหลี 
ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ 

 

นางสาววัลลภา พงษาเทศ 

ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

นางจําลองกุล  หนูพรหม 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 

 

นางธัญดา ศรีวิชัย 

ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 

นางจิราภรณ เลียงชัยศิริ 

ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 

1.1 ขอมูลทั่วไป  

1. จ ํานวนบ ุคลากร 

 โรงเรียนราชดําริ   ต้ังอยูเลขท่ี 163  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28  แยก 3 - 1  แขวงดอกไม  เขต

ประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย 10250 โทรศัพท 0-2337-4429-30  โทรสาร 0-2337-5986  

website  http//www.rd.ac.th  สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2  เปดสอนต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

    

 

 

1.2 ขอมูลบ ุคลากรของสถานศ ึกษา 

ขอมูลดานการบริหาร 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

78%

22%

วุฒ ิการศกึษาสูงสดุของบคุลากรในโรงเรยีนราชดาํร ิปการศกึษา 2562

ปร ิญญาตร ี ปร ิญญาโท
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ครูผูชวย ครูคศ.1 ครูคศ.2 ครูคศ.3

แผนภูมแิสดงอตัราสวนคณุวฒุกิารศกึษาของบคุลากรโรงเรยีนราชดําร ิ

ปการศกึษา 2562

แผนภูมิแสดงอัตราสวนคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนราชดําริ ปการศึกษา 2562

ระดับการศ ึกษา ปวช. ปวส. 
ประกาศนยีบตัร

บัณฑ ิต 
ปร ิญญาตร  ี ปร ิญญาโท ปร ิญญาเอก 

ปการศึกษา 2562 - - - 90 26 - 

2. วุฒิการศ ึกษาสูงสุดของบ ุคลากร 

3. ขอมลูแสดงตาํแหนงวทิยฐานะของผูบรหิารและครปูระจาํการ ป การศกึษา 2562 

ท่ีมา : งานสารสนเทศโรงเรียนราชดําริ 

ท่ีมา : งานสารสนเทศโรงเรียนราชดําริ 

[ 2 ]   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  2562   
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ค ณติศาสตร 

ภาษาไทย

สงัคมศกึษาฯ

ศ ิลปะ

แนะแนว

แผนภมูแิสดงภาระงานสอนเฉลีย่ตลอดปการศกึษา 2562

แผนภมูแิสดงภาระงานสอนเฉลีย่ตลอดปการศกึษา 2562

สาขาวิชา จํานวน(คน) จํานวนคาบสอน/   
ปการศึกษา 

คาบสอนเฉล่ีย/       
ปการศึกษา 

คณิตศาสตร 15 652 43.47 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 16 710 44.37 

ภาษาไทย 11 476 43.28 

ภาษาตางประเทศ 17 754 44.36 

สังคมศึกษาฯ 14 654 46.71 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 658 41.12 

ศิลปะ 6 260 43.33 

สุขศึกษาฯ 7 322 46.00 

แนะแนว 3 146 48.68 
รวม 105 4,632 44.11 

4. สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาและภาระงานสอน 
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ท่ีมา : งานหลักสูตร 
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ปการศึกษา 2560 - 2562
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ระดับช ั้น จํานวนหอง 
จํานวนนักเร ียนทั้งหมดแยกตามเพศ  

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 12 199 241 440 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 12 231 190 421 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 12 196 180 376 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 8 129 123 252 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 8 132 123 255 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 8 81 78 159 

รวม 60 968 935 1903 

1.3  ขอมูลนักเรียน 
จํานวนนกัเรยีนปการศกึษา 2562 

ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 

     

ท่ีมา : งานทะเบียน กลุมบริหารวิชาการ 

[ 4 ]   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  2562    
 



 

 

 

ระดับ 

ชั้น 

เกรดเฉลี่ยร วม 

ทุกวิชา  

3.01 – 4.00 

เกรดเฉลี่ยร วม 

ทุกวิชา  

2.51 – 3.00 

เกรดเฉลี่ยร วม 

ทุกวิชา  

2.01 – 2.51 

เกรดเฉลี่ยร วม 

ทุกวิชา  

1.00 – 2.00 

เกรดเฉลี่ยร วม 

ทุกวิชานอยกวา  

1.00 

จํานวน

นักเรียน 

รอยละ จํานวน

นักเรียน 

รอยละ จํานวน

นักเรียน 

รอย

ละ 

จํานวน

นักเรียน 

รอยละ จํานวน

นักเรียน 

รอยละ 

ม.1 147 33.41 75 17.05 96 21.82 120 27.27 12 2.73 

ม.2 128 30.40 120 28.50 107 25.42 68 16.15 4 0.95 

ม.3 122 32.45 107 28.46 78 20.74 79 21.01 0 0 

ม.4 68 26.98 76 30.16 49 19.44 50 19.84 14 5.56 

ม.5 61 23.92 90 35.29 62 24.31 43 16.86 4 1.57 

ม.6 65 40.88 52 32.70 22 13.84 19 11.95 1 0.63 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนท่ีไดเกรดเฉล่ียรวมในทุกวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2562

3.01 - 4.00 2.51 - 3.00 2.01 - 2.51 1.00 - 2.00 นอยกวา 1.00

1.4  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศ ึกษา ป การศ ึกษา 2562 

ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  

1.4.1  เกรดเฉลีย่รวมทุกรายวชิาของนกัเรยีนช ัน้มัธยมศกึษาปที ่1- 6 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2562  
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562

จํานวนนักเรียนระดับดีข้ึนไป จํานวนนักเรียนท้ังหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

จํานวนนักเรียน
ระดับดีข้ึนไป 

รอยละของ
นักเรียนระดับ

ดีข้ึนไป ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 450 342 88 0 20 430 95.56 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 426 172 213 0 41 385 90.38 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 382 191 147 0 44 338 88.48 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 252 151 88 0 13 239 94.84 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 261 161 65 2 33 226 86.59 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 161 125 22 2 12 147 91.30 

รวม 1932 1142 623 4 163 1765 91.36 

คาเฉลี่ยรอยละ 59.11 32.25 0.21 8.44 91.36 91.36 

1.4.2  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562 

ท่ีมา : กลุมบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : โรงเรียนมีโครงการจิตอาสาและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน สําหรับนักเรียนท่ีไมผาน 
                     คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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จํานวนนักเรียนระดับดีข้ึนไป จํานวนนักเรียนท้ังหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอาน คิดวิเคราะห และเขียน) 

จํานวนนักเรียน
ระดับดีข้ึนไป 

รอยละของ
นักเรียนระดับดี

ข้ึนไป ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 450 249 167 0 34 416 92.44 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 426 139 275 0 10 414 97.18 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 382 152 214 0 17 366 95.81 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 252 37 213 0 6 250 99.21 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 261 157 81 0 21 238 91.19 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 161 127 29 0 3 156 96.89 

รวม 1932 861 979 0 91 1840 95.24 

คาเฉลี่ยรอยละ 44.57 50.67 0 4.71 95.24 95.24 
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ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  

1.4.3  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน แยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562 
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ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ อังกฤษ

ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของนกัเรยีนระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบัช ัน้

ม ัธยมศกึษาปที่ 3 ประจาํปการศกึษา 2562

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  อังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโร งเร ียน 50.60 23.79 29.14 32.70 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  อังกฤษ สังคมศกึษาฯ 

คะแนนเฉลีย่ของโร งเร ียน 37.18 20.71 27.28 25.56 34.28 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 43.02 25.62 29.40 28.97 36.10 

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70 

1.5  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ ื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ  

1.5.1  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนกัเรยีนระดับชาติ (O-NET)                              

        ระดับช ัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 ประจาํปการศกึษา 2562 

1.5.2  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนกัเรยีนระดับชาติ (O-NET)                              

        ระดับช ัน้มัธยมศกึษาปที่ 6 ประจําปการศกึษา 2562 

ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  
 

ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  
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ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ อังกฤษ

ปีการศึกษา 2560 45.24 23.08 30.29 28.87

ปีการศึกษา 2561 50.97 25.78 33.18 28.96

ปีการศึกษา 2562 50.6 23.79 29.14 32.7
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เปร ียบเทยีบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนกัเรยีนระดับชาติ (O-NET) 

ระดับช ัน้มัธยมศกึษาปที ่3 ประจําปการศกึษา 2560 - 2562

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษาฯ

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของนกัเรยีนระดับชาติ (O-

NET) ระดับช ัน้มัธยมศกึษาปที่ 6 ประจาํปการศกึษา 2562

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

วิชา ปการศกึษา 2560 ปการศกึษา 2561 ปการศกึษา 2562 

ภาษาไทย 45.24 50.97 50.60 

คณิตศาสตร  23.08 25.78 23.79 

วิทยาศาสตร  30.29 33.18 29.14 

อังกฤษ 28.87 28.96 32.70 

1.5.3   เปร ียบเทยีบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรยีนระดับชาติ (O-NET)                              

        ระดับช ัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 ประจาํปการศกึษา  2560 - 2562 
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ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษาฯ

ปีการศึกษา 2560 44.26 18.23 26.01 25.51 33

ปีการศึกษา 2561 43.71 24.05 27.31 30.26 33.44

ปีการศึกษา 2562 37.18 20.71 27.28 25.56 34.28
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เปร ียบเทยีบผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของนกัเรยีนระดบัชาติ (O-NET) 

ระดับช ัน้มัธยมศกึษาปที ่6 ประจําปการศกึษา 2560 - 2562

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

วิชา ปการศกึษา 2560 ปการศกึษา 2561 ปการศกึษา 2562 

ภาษาไทย 44.26 43.71 37.18 

คณิตศาสตร  18.23 24.05 20.71 

วิทยาศาสตร  26.01 27.31 27.28 

อังกฤษ 25.51 30.26 25.56 

สังคมศกึษาฯ 33 33.44 34.28 

ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  

 

[ 10 ]   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  2562   
 

1.5.4  เปร ียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของนกัเรยีนระดับชาติ (O-NET)                              

        ระดับช ัน้มัธยมศกึษาปที่ 6 ประจําปการศกึษา  2550 - 2562 
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จํานวนการใช แหลงเรยีนร ูภายนอก ปการศกึษา 2562

ช ื่อแหลงเรยีนร ู

1.6  ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ป การศ ึกษา 2562 

ท่ีมา :  งานหองสมุด  
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มาตรฐานระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
คาเปาหมาย 

2562 
ผลการประเมิน 

2562 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ดีเลิศ  

     1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคํานวณ 

รอยละ 80 80.00 

     2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหา 

รอยละ 80 80.29 

     3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 80 82.50 

     4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

รอยละ 80 81.35 

     5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 50 50.53 
     6)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 80 83.60 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเย่ียม  

     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

รอยละ 80 89.32 

     2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ 80 82.92 

     3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

รอยละ 80 81.45 

     4)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม รอยละ 80 84.96 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนราชดําริมีกระบวนการพัฒนาท่ีสอดคลองตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ท้ังในดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน และดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผู เรียน เพ่ือใหเกิดกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีมุงพัฒนาผู เรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย ท้ังทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือใหนักเรียนเปนพลเมืองท่ีมี
คุณภาพของสังคมตามเกณฑและมาตรฐานของตัวชี้ วัดหลักสูตร โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ผานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูในหองเรียนโดยการสงเสริมใหผูเรียนมีการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

ÁÒµÃ°Ò¹·Õè 1  ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 
ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾ : ´ÕàÅÔÈ 

Ê‹Ç¹·Õè 
2 ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 
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การคิดคํานวณท่ีเหมาะสมตามเนื้อหาของแตละระดับชั้น ครูผูสอนมีหนาท่ีสังเกต พัฒนา ซอมเสริมนักเรียน 
จนมีทักษะทางดานตางๆ การจัดกิจกรรมรักการอาน โดยปลูกฝงนิสัยรักการอานจากเรื่องท่ีนักเรียนสนใจและ
มีการเขียนสรุปเนื้อหาสาระ และประโยชนท่ีนักเรียนไดรับเพ่ือฝกทักษะการเขียน มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
ศักยภาพของนักเรียนเชน การประกวดคัดลายมือ การอานทํานองเสนาะ การแขงขัน Sudoku การแขงขัน  
A-math และการแขงขันคณิตคิดเร็ว การเลนนิทานภาษาอังกฤษ การวาดรูปตามคําบอกภาษาอังกฤษ 

 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา ซ่ึงทุกกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสงเสริมการพัฒนาความสามารถของผู เรียนในดานตางๆ ครูจัดทําแผนการสอนท่ีมีความสอดคล อง กับ
การพัฒนาความสามารถของผูเรียน มีการวัดและประเมินผล และแกไขปญหานักเรียนเปนรายบุคคล มีการจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาผูเรียน เชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร 
กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาหวันวิทยาศาสตร และกิจกรรมสงเสริมการแขงขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร
ภายนอกสถานศึกษาตางๆ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจัดกิจกรรมงานสงเสริมการเรียนรูภา ษาคู
วัฒนธรรม เชน วันฝรั่งเศสหรรษา วันคริสตมาสต วันตรุษจีน โดยมีการแขงขันทักษะภาษา เชน การพูดตอ
หนาชุมชน การตอคําศัพทภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมอบรม Intensive Course ใหกับนักเรียนทุกระดับ
ชั้นในโครงการหองเรียนพิเศษ MEP เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ 
CEFR  และกิจกรรมเรียนรูมารยาทบนโตะอาหารใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในโครงการหองเรียน
พิเศษ MEP กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภูและวันรักภาษาไทยโดยมีการจัดการแข งขัน
ทักษะทางภาษาไทย ไดแก การเขียนเรียงความ การแตงคําประพันธ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตรและมีการจัดการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูดนตรีและ
นาฏศิลปมีการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันภายนอกสถานศึกษา และมีกิจกรรมแสดงนาฏศิลปไทยเนื่อ งใน
โอกาสตางๆ และมีการสงนักเรียนเขาแขงขันการประกวดวงโยทวาทิตในหนวยงานตางๆ ระดับชาติ กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
และสงเสริมการนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันภายนอกสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการ งาน
อาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ดานหุนยนต กิจกรรมพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร กิจกรรม
พัฒนาทักษะดานคหกรรมพาณิชยกรรม การนํานักเรียนรวมแขงขันภายนอกสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน และการแขงขันกีฬาสีสัมพันธกับชุมชน 

 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบโดย มี
การจัดงานเปดบานวิชาการโดยจดักิจกรรมโครงงานบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู ในทุกระดับชั้น โดยเริ่ม
จากการหาหัวขอท่ีนักเรียนสนใจ ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ หลังจากนั้นมีการเลือกและวางแผนการสราง
ชิ้นงานท่ีบูรณาการความรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูนําไปสูการสรางและพัฒนานวัตกรรม  

 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกระบวนการใน
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเครือขาย ICT และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

 กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของผู เรียน โดยมีโครงสรางหลักสูตร
เวลาเรียน และระเบียบการวัดและประเมินผลท่ีมีความถูกตองชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดทํา
แผนการเรียนรู  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางเรียน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู การจัด
นิทรรศการวิชาการการสงนักเรียนเขารวมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน การแขงขันกีฬา การจัดทํางานวิจัยในชั้นเยนของครูผูสอนในแตละรายวิช า               
มีกระบวนการในการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการทดสอบความรูระหวางภาค การทดสอบความรูปลาย
ภาค การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) การสอนซอมเสริม การเรียนซํ้า 
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     กระบวนการพัฒนาความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ โดยยดัการเรียนการสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบดวยประเภทวิชาธุรกิจ ประเภทวิชา คอมพิวเตอร 
ประเภทวิชาเกษตร ประเภทวิชาคหกรรม มีกระบวนการจัดทําแผนการสอน ส่ือประกอบการสอน วัสดุ 
อุปกรณพรอมสําหรับการจัดการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติงานตามความสามารถและควา มถนัด
ของตนเอง เพ่ือเลือกเรียนใหสอดคลองกับหนา ท่ีการงานในอนาคต และนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองอยาง
เต็มศักยภาพ โดยมีการการเรียนทวิภาคี 
 กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยสงเสริม สนับสนุนให
นักเรียนทุกระดับชั้นแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน กษัตริย ความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ดวยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาตางๆของทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน 
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันสําคัญ การประกอบพิธีในวันสําคัญทางพุทธศาสนา และกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน เปนตน นอกจากนี้โรงเรียนกําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธ มีการกิจกรรมพัฒนาผู เรียนโดยใหทุกคนไดมีสวนรวมกับกิจกรรมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสงเสริมใหผู เรียนมีคานิยมท่ีดี มีจิตสํานึก มีคุณธรรม มีจริยธรรม สงเสริมประเพณีแล
วัฒนธรรมไทย สงเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน มีการจัดโครงการ
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในองครวมท้ังดานสติปญญาและคุณธรรม  
 กระบวนการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนในดานความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยมีกา รจัด
กิจกรรมและโครงการตางๆ เชน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมดานศาสนา  
กิจกรรมสงเสริมดานภาษาไทย และกิจกรรมดานขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจ กรรม
ภายนอกโรงเรียน และการประกวดแขงขันในดานศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีตางๆ 
 กระบวนการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนในดานการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลายโดยมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหนักเรียน
ตระหนักถึงการกระทําท่ีไมถูกตอง เชน การจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข กิจกรรมการรณรงค
การงดสูบบุหรี่การปองกันแกไขปญหาสิ่งเสพติด การยุติความรุนแรงภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุ ม
ภายในโรงเรียน เชน กิจกรรม Love Care ไมรังแกกัน และกิจกรรม Stop Bullying เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไม
เพิกเฉยตอการกระทําสิ่งท่ีไมถูกตอง และรูจักวิธีการหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสถานการณคับขันและวิธีการแกไข
ปญหาตอการกระทําท่ีไมถูกตองท่ีเกิดขึ้นใหอยูรวมกันอยางมีความสุข และจัดกิจกรรมการปฏิบัติตนตา มสุข
บัญญัติ 10 ประการ การหลีกเลี่ยงสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด การรณรงคตอตานสิ่งเสพติดและควา ม
รุนแรง การรูจักและเขาใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความม่ันคงทางอารมณและกลาแสดงออกอยาง
ถูกตองเหมาะสม  
 
2. ผลการดําเนินงาน 
 ในดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณตามเกณฑในแตละระดับชั้น รูจักการวางแผน สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดดีตา มหลัก
ประชาธิปไตย  กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหา
ความรูจากสื่อ เทคโนโลยีดวยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห จําแนกแยกแยะได รวมถึงรูเทาทันสื่อและสังคม
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เกิดการเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตางๆ มีทักษะชีวิต 
และทักษะการปฏิเสธอบายมุข สามารถปฏิบัติตนตามภาวะสุขบัญญัติไดอยางถูกตอง รักการออกกําลังกาย  
สามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละหนึ่งประเภท มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

   1)  มีความสามารถใน
การอาน  การเขียน  การ
ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร คิ ด
คํานวณ 
ร อยละ 80.00 อยูใน

ร ะดับค ุณภาพ ดีเลิศ  

 

   2)  มีความสามารถใน
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห              
คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิ ป ร า ยแลก เปลี่ ยน            
ควา มคิด เห็ น   แล ะ
แกปญหา 
ร  อ ย ละ  80.29 อ ยูใ น

ร ะดับค ุณภาพ ดีเลิศ  
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3)  มีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรม 
ร  อ ย ละ  82.50 อ ยูใ น

ร ะ ดั บค ุณ ภาพ ย อ ด

เยี่ยม 

 

4)  มีความสามารถใน
ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร สน เทศและ ก า ร
สื่อสาร 
ร อยละ 81.35 อยูใน

ร ะดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 

   5)  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
ร  อ ย ละ  50.53 อ ยูใ น

ร ะดับค ุณภาพ ดี 

ระด ับ

ช ั้น 

จํานวน

นักเร ียน 

ระด ับค ุณภาพและระด ับค ะแนนเฉลี่ย (จํานวนนักเร ียน) 

5 4  3 2 1 

3.01-4.00 2.51-3.00 2.01-2.50 1.01-2.00 นอยกวา 1.00 

ม. 1 440 คน 105 คน 117 คน 121 คน 94 คน 6 คน 

ม. 2 421 คน 114 คน 107 คน 92 คน 83 คน 4 คน 

ม.3 376 คน 65 คน 75 คน 133 คน 67 คน 0 คน 

ม. 4 252 คน 43 คน 68 คน 63 คน 70 คน 23 คน 

ม. 5 255 คน 0 คน 112 คน 28 คน 27 คน 4 คน 

ม. 6 159 คน 58 คน 52 คน 39 คน 43 คน 0 คน 

รวม 1,903 คน 385 ค น 531 ค น 476 ค น 384 ค น 37 ค น 

ร อยละ - 21.24 29.29 26.25 21.18 2.04 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

    1)  การมีคุณลักษณะ 
และค า นิ ย ม ท่ี ดี ต า ม ท่ี
สถานศึกษากําหนด 
ร  อ ย ล ะ  89.32 อ ยู ใ น

ร ะดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

6)  มีความรู   ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ี
ดีตองานอาชีพ 
ร อยละ 83.60 อยูใน

ร ะดับคณุภาพ ยอด

เยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

2)  ความภูมิใจในทอ งถิ่น
และความเปนไทย 
ร  อ ย ล ะ  82.92 อ ยู ใ น

ร ะดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 

3)  การยอมรับท่ี จ ะอยู
รวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย 
ร  อ ย ล ะ  83.45 อ ยู ใ น

ร ะดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
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    4)   สุ ข ภ า ว ะ ท า ง
รางกายและลักษณะจิ ต
สังคม 
ร  อ ย ล ะ  84.96 อ ยู ใ น

ร ะดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 

3. จุดเดน 
 นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแสวงหาความรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานสรางชื่อเสียงไดรับรางวัลดาน ดนตรี 
นาฏศิลป ศิลปะและกีฬา การแสดงดานศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต และเพ่ือการพัฒนาตอในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

  
 
 นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายเหมาะสมกับวัย สุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย รวมท้ัง
สวนสูง น้ําหนักตามเกณฑท่ีกําหนด มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ มีความกตัญูตอบุพการีและ
สถานศึกษา เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีจิตสาธารณะ ยอมรับความแตกตาง ความหลากหลายของผูคนในสังคมท้ัง
ทางดานศาสนา  วัฒนธรรม เพศ และวัย  
 

4. จุดควรพัฒนา 
 นักเรียนสวนหนึ่งตองไดรับการพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ 

และการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาความกาวหนาทางการเรียน และเพ่ิมระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบระดับชาติตอไป 
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ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾ : ÂÍ´àÂÕèÂÁ 

 
 

 

 

มาตรฐานระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน คาเปาหมาย 
2562 

ผลการประเมิน 
2562 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเย่ียม  

2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

 
 

โรงเรียนราชดําริ ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษา

ขอมูล สารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา  และ

จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน 

กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการปรับแผนพัฒนา

คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา   ความตองการพัฒนา และ
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นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิ ดชอบ 

ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

2. ผลการดําเนินงาน 
 1. โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยใหผูเก่ียวของทุกฝาย มีสวนรวมในการรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รับทราบและรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

2. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป    ใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา สอดคลองกับการพัฒนานักเรียน ทุก
กลุมเปาหมาย  

3. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญใหเปนครูมืออาชีพ โดยใช
ขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง เปนปจจุบัน โดยดําเนินการอยางเปนระบบเพ่ือใหสอดคลองกับการ พัฒนา
นักเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

4. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมใหปลอดภัยท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยาง มี
ความสุข โดยมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภสงผลใหสถาน ศึกษา
มีสื่อ และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
 5. โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเปนระบบและ
ตอเนื่อง โดยมุงพัฒนานักเรียนตามแนวทางปฎิรูปการศึกษา เปดโอกาสใหผู เก่ียวของมีสวนรวมในการ จัด
การศึกษา 
 6. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. จุดเดน 
โรงเรยีนบริหารจัดการศึกษาโดยใชรูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธของราชดําริ  (RDMAIL  Model) 

เปนแนวทางในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย ภายใตแนวคิด ทะยานสูความเปนเลิศ (RD Excellent) ดัง
แผนภาพ 

 
 
 
 
 
 

 RD MAIL MODEL  เปนยุทธศาสตรการบริหารงานเชิงกลยุทธ  ในการขับเคลื่อนองคกรทุกภาคสวน
ไปสูความสําเร็จ  ดวยความเชื่อท่ีวา “ความสําเร็จไมสามารถเกิดจากคนคนเดียว” จึงมอบนโยบาย ใหแนวคิด 
รวมกันสรางเปาหมายสูงสุด เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหพรอมสรรพสําหรับอนาคต  เปนคนเกง ดี และมีสุข  
ดังนี้ 

R = Responsibility การบริหารดวยความรับผิดชอบ ใชหลักธรรมาภิบาล จัดระบบ วางระเบียบการ
บริหารงาน 4 กลุมงาน ยึดหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
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 D = Development Learner การบริหารงานท่ีเนนการพัฒนานักเรียน ปรับการเรียน เปลี่ยนการ
สอน จัดกิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 M = Morality การบริหารงานอยางมีคุณธรรม  ใชหลักครองตน ครองคนและครองงาน 
 A = Assurance Education Quality การบริหารงานโดยใชหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ดวย
ระบบ PDCA ของเดมม่ิง (Demming) คือ รวมวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบและแกไขปรับปรุง 
 I = Integration การบริหารงานดวยการบูรณาการ เนนทักษะกระบวนการกลุม ทํางานเปนทีม                
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน และนวัตกรรม 
 L = Leadership การบริหารงานดวยความเป นผูนํา ใชศาสตรและศิลป ในการบริหารงา น                      
ดวยแนวคิด ปกครองตนเองดวยสมอง ปกครองลูกนองดวยหัวใจ 
 จากยุทธศาสตร  RD MAIL MODEL  จึงนําไปสูความสําเร็จของโรงเรียนราชดําริในวันนี้ 

 
4. จุดควรพัฒนา 

1. การเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการระดมความคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักเรียน และสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใหมีสวน
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. การสรางความเขมแข็งดานเครือขายเพ่ือการศึกษา เชน สมาคมศิษยเกาโรงเรียนราชดําริ เครือขาย
ผูปกครอง มูลนิธิฉือจี้ สหวิทยาเขตศรีนครินทร เปนตน 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน คาเปาหมาย 
2562 

ผลการประเมิน 
2562 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

ยอดเย่ียม 
 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

4.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนํา
ผลมาพัฒนาผูเรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนราชดําริมีกระบวนพัฒนาท่ีสอดคลองตาม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยโรงเรียนดําเนินการสงเสริม และจัดใหมีโครงการ กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง มีความหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีคุณธรรม มีทักษะการ
ใชชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได โดยการสงเสริมใหครูมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีความสอดคลองกับหลักสูตรท่ีมีการสงเสริมการพัฒนากระบวนการคิดและ
การปฏิบัติจริง มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ดําเนินโครงการหองเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) จัดใหมีโครงการหลักสูตรทวิภาคีสงเสริมการเรียนรูผานการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ (โดยการจัดการเรียนรูหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา) รวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน ในเครือบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาตางปร ะเทศ 
เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง เชน การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (โดยรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยฉือจี้ ใตหวัน) มีการสงเสริมการจัดทําคายวิชาการ สงเสริมใหครูมีการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแกปญหา อีกท้ังสงเสริมใหครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล (SDQ) 

กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช ICT ใหเกิดความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง มี
การพัฒนาแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมและสงเสริมใหนักเรียนไดเขาใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายในโรง เรียน 
เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุด MEP หองศูนยการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู หองแนะแนว หอง
พยาบาล สวนขวัญ เฉลิมพระเกียรติ สวนสุนทรภู  สวนวิทยาศาสตร หองดนตรีไทย หองนาฏศิลป สนามกีฬา 
หองดนตรีสากล และสงเสริมการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการพัฒนาบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมในชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน จัดทําและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ท่ี มี
ความสอดคลองกับความตองการท่ีหลากหลายของผูเรียน ภายในชั้นเรียนมีการสรางขอตกลงและแนวปฏิ บัติ
เพ่ือใหเกิดการยอมรับในการปฏิบัติตนท่ีดี สงเสริมใหสรางสภาพชั้นเรียนเชิงบวก และมีการจัดกิจกรรมมอบ
รางวัลครูดีศรีราชดําริ  

กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา
พัฒนาผูเรียน โดยจัดใหมีการวัดและประเมินผลผูเรียนตามความถนัดผานกิจกรรมตางๆ โดยมีรูปแบบการวัด
และประเมินท่ีมีความหลากหลาย มีการสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการติดตามผู เรียนของครู ท่ีป รึกษา                
มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และเครือขายผูปกครองในแตละระดับชั้น และมีการรายงานผลตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการ
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 

กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ พัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยจัดใหมีการประชุม PLC ของแตละกลุมสาระการเรียนรู จัดใหมีการประชุม
เพ่ือทําการวิเคราะหสภาพปญหา (SWOT) เพ่ือนํามากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจใหสอดคลอ งกับ
บริบทของสถานศึกษา เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางรอบดาน 

 
2. ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความ
สอดคลองตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น มีความสอดคลองกับควา ม
ถนัด ความสนใจ และความตองการของนักเรียนท่ีมีความหลากหลาย สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิดไดลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจํา วันได นักเรียนได
เรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และมีความทันสมัย เกิดสภาพ
หองเรียนเชิงบวก ทําใหเกิดความรักในการเรียนรูของนักเรียนตอวิชาท่ีเรียน เกิดความรักระหวางเรียนท่ีคอย
ใหความชวยเหลือเพ่ือนนักเรียนในการเรียนรู นักเรียนเกิดความรักตอครู และครูเกิดความรักและความเอาใจ
ใสตอนักเรียน มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูอยู เสมอ สงผลใหผลการประเมินใน
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ ยอดเย่ียม 

 
3. จุดเดน 

1.  โรงเรียนมีการดําเนินงาน โครงการ และมีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 2.  ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู โดยการคิด ไดปฏิบัติจริง ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลายแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 4. ครูทุกคนมีความรูความเขาใจเรื่องการวัดและประเมินผล 
 5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
4. จุดควรพัฒนา 

1.  การนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูมากขึ้น 
 
 



  

    

 

 

 

 

 

 

 
 

จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2561 โรงเรียนราชดําริมีการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ 

สงผลใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการ

ประเมินสรุปวา ไดระดับยอดเยี่ยม  เนื่องจากมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับดีเยี่ยม และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน          

ท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม  

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางหลากหลาย มีการจัดทําโครงงานคุณธรรม  

และรวมกิจกรรมจิตอาสา โครงงานวิทยาศาสตร (สิ่งประดิษฐ) จัดทําโครงงานของนักเรียน ทําใหมีผลงานท่ี

สรางสรรค ไดเปนตัวแทนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และไดรับรางวัลเหรียญทอง 

ประเภทการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4 – ม.6  มีโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรี ยน

อยางเขมแข็ง ไมมีการทะเลาะวิวาท ไมมีอัตราความเส่ียงการติดส่ิงเสพติด โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีพรอมใชงาน มีระบบอินเทอรเนตความเร็วสูงเพ่ือใชในการจัดการเรยีนการสอน ครูจัดการเรียน

การสอนโดยใชโครงงานเพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหนักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือสงเสริม

การคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองคร)ู              

สามารถนําความรูมาจัดทําแผนการเรียนรู สื่อ และเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียนหลากหลายขึ้น ผูบริหาร

มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูปกครอง ชุมชน ไดรับความรวมมือในการระดมทรัพยากรมาชวยเหลือนักเรียนอยาง

ตอเนื่อง  
 

 จุดเดน 

 1. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหาความรู ดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง  

 2. ผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานสรางชื่อเสียง ไดรับรางวัลดาน

ศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป การแสดงดานศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังกิจกรรมทางศาสนา สามารถนําความรูท่ีไดไป

ใชประโยชนในการดํารงชีวิต และศึกษาตอ รวมท้ังเปนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

Ê‹Ç¹·Õè 
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 3. ผู เรียนมีสุขภาวะทางรางกายเหมาะสมกับวัย สุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย 

รวมท้ังสวนสูง น้ําหนักตามเกณฑท่ีกําหนด มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ มีความกตัญูตอบุพกา รีและ

สถานศึกษา เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีจิตสาธารณะ ยอมรับความแตกตาง ความหลากหลายของผูคนในสังคม                   

ท้ังทางดานศาสนา  วัฒนธรรม เพศ และวัย  

4. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย 

เชน แบบมีสวนรวม แบบระดมสมอง แบบกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาท่ีครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และจัดทํารายงานผล

การจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใชกระบวนวิจัยในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 5. ครูมีความต้ังใจ มุงม่ันพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมใหนักเรียนฝกคิด ปฏิบัติจริง ดวยวิธีการและ

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

 6. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 7. ครูทุกคนมีความรูความเขาใจเรื่องการวัดและประเมินผล 

 8. ครทํูางานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. พัฒนาความสามารถดานการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ และการคิดวิเคราะห เพ่ือ

เพ่ิมระดับผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบระดับชาติตอไป  

2. สรางเครือขายความรวมมือ ความเขมแข็งของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให

มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3.  พัฒนา ครู ผู ส อน ในกา ร จั ด กิจ กร รมกา ร เรี ยน รู  ท่ี สอดคล อ ง กับกา ร พัฒนา นั ก เรี ยน 

ในศตวรรษท่ี 21 และนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูมากขึ้น 

 4. สรางขอสอบท่ีสอดคลอ งกับมาตร ฐานการ เรียน รูตา มแนวทา งของการประเ มิน O-NET 

 และ PISA 

 5. ควรเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมใหนาสนใจ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. พัฒนาคุณภาพทางดานวิชาการ ปรับวิธีการ และมาตรการซอมเสริมของนักเรียน 

2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย กิริยามารยาท 

3. สงเสริมใหครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

4. จัดใหมีการอบรมครูและบุคลากร รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู กับองคกรตางๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญ

ในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและผลท่ีเกิดจากนัก เรียน

อยางตอเนื่อง 

5. มุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและคะแนน O-NET สูงขึ้น/สูงกวาคา

คะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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6. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 7. นําผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในจากหนวยงานตนสังกัด สพม.2 มาพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ  
  

ความตองการและการช วยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและการ

พัฒนานักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสรางขอสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียน รูตา ม

แนวทางของการประเมินระดับชาติ คือ O–NET และ PISA 

3. การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาท่ีโรงเรียนตองการและจําเปน 
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 1. ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

 2.  ประกาศการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

 3. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

 4. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

 5. ภาพกิจกรรม  

4 
Ê‹Ç¹·Õè 
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ประกาศโรงเรียนราชดําริ 

เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการ พัฒนา

คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องกําหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหสถานศึกษาตองดําเนินการกําหนดมาตรฐาน และคาเปาหมาย

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหบุคลาการและผูท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบดําเนินงานวางแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนราชดําริจึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมา ตรฐานการ ศึ กษา                       

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

             ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

  

 

 

(นายสายัณห  ตายหลี) 

                                          ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self  Assessment Report : SAR  2019    [ 29 ] 



 

 

 

แนบทายประกาศโรงเรียนราชดําริ 

เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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ประกาศโรงเรียนราชดําริ 

เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการ พัฒนา

คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องกําหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ                

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหสถานศึกษาตองดําเนินการกําหนดมาตรฐาน และคา

เปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหบุคลาการและผู ท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบดําเนินงาน         

วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชดําริ  มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

             ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

(นายสายัณห  ตายหลี) 

ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ 
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แนบทายประกาศโรงเรียนราชดําริ 

เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ดีเลิศ 

     ๑)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคํานวณ รอยละ ๘๐ 

     ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน            
ความคิดเห็น  และแกปญหา 

รอยละ ๘๐ 

     ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๘๐ 

     ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ ๘๐ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ ๕๐ 

     ๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๘๐ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเย่ียม 

     ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ ๘๐ 
     ๒)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ ๘๐ 

     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๘๐ 
     ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม รอยละ ๘๐ 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเย่ียม 

๒.๑  มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสตูรสถานศึกษาและ              
ทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเย่ียม 

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม 
๓.๒  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม 
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คําส่ังโรงเรียนราชดําริ 
ท่ี  ๔๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
********************** 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๔๕  มาตรา ๙(๓) ไดกําหนดการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสําคัญขอ ๑ คือ มี
การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาโดย 
มาตรา ๔๘  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปด เผย
ตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภา พ
ภายนอก และ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และประกาศกระ
ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓)            
ตามหมวดท่ี ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จึงกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือใหการปฏิบัติหนา ท่ีราชการภา ยใน โรง เรียนราช ดําริ เปนไปดวยความเรียบร อย                                
มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอราชการ จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา 
ดังตอไปนี้ 
 

 ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
      1.๑  นายสายัณห  ตายหลี   ประธานกรรมการ 
      1.๒  นางจําลองกุล  หนูพรหม  รองประธานกรรมการ 
      1.๓  นางจิราภรณ   เลียงชัยศิริ  รองประธานกรรมการ 
      1.๔  นางธัญดา  ศรีวิชัย   รองประธานกรรมการ 
      1.๕  นางสาววัลลภา  พงษาเทศ  รองประธานกรรมการ 
      ๑.๖  นายวิรัตน  ธรรมโหร  กรรมการและเลขานุการ 
      หนาท่ี  อํานวยการ ใหคําแนะนํา ปรึกษาหารือ วางแผนการดําเนินงานใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ  
 ๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  
     2.๑  นางจําลองกุล  หนูพรหม  ท่ีปรึกษา  
     2.๒  นางจิราภรณ   เลียงชัยศิริ  ท่ีปรึกษา 
     2.๓  นางธัญดา  ศรีวิชัย   ท่ีปรึกษา       
     2.๔  นางสาววัลลภา  พงษาเทศ  ท่ีปรึกษา 
     2.๕  นางสาววิชุดา  ชาติวงษ   ประธานกรรมการ 
     2.๖  นายธนาธร  ปญญารังกา  กรรมการ 
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     2.๗  นางมัทนียา  สุดจิตร   กรรมการ  
     2.๘  นายกอพงษ  พันนาเหนือ  กรรมการ       
     2.๙  นายธีรภักด์ิ  จันทะคง  กรรมการ   
     2.๑๐  นางสาวจันทรกานต จรรยา   กรรมการ 
     2.๑๑  นายวุฒิไกร  สาตี   กรรมการ     
     2.๑๒  นางสาวสกุลรัตน บัวคํา   กรรมการ 
     2.๑๓  นางสาวปาณิศา   กล่ําวิจิตร  กรรมการ 
     ๒.๑๔  นายชวงโชติ  ไชยวงศ   กรรมการ 
     2.๑๕  นางภิญญดา    อินทรสุริยะ  กรรมการ 
     2.๑๖  นางสาววรรธนวรรณ   พิทักษทรัพยากร  กรรมการ 
     2.๑๗  นางสาวสิริญา    ทองหลอเลิศ  กรรมการและเลขานุการ 
     2.๑๘  นางสาวภาณุมาส    ลาภมากผล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     หนาท่ี  ๑. วางแผนการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนราชดําริ  
     ๒. กํากับ ติดตาม การจัดการตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท้ัง ๓ มาตรฐาน 
     ๓. วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
     ๔. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  

 ๓. คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ มาตรฐานการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
   ๑.  นายธนาธร  ปญญารังกา หัวหนามาตรฐานท่ี ๑ 
   ๒.  นางมัทนียา  สุดจิตร  รองหัวหนามาตรฐานท่ี ๑ 
   ๓.  นายกอพงษ  พันนาเหนือ รองหัวหนามาตรฐานท่ี ๑ 
   หนาท่ี ๑. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน สารสนเทศ ตามมาตรฐานและตามประเด็น
  การพิจารณา 
    ๒. จดัใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
    ๓. เขารวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตอบขอซักถาม รับฟง
  และใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๔. ใหขอมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
    ๕. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  ประเด็นพิจารณา 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียนการสื่อสาร การคิดคํานวณ 
    ๑.  นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางเบญจพร  ตรีระมาตร กรรมการ 
    ๓.  นางสุภัชชา  เวชวงษ  กรรมการ 
    ๔. นางสาวเพ็ญพร นันตะเสน กรรมการ 
    ๕. นางสาวศิริรักษ ปนใจ  กรรมการ 
    ๖.  นางจนันทพร  โสตถิพันธุวราภา กรรมการและเลขานุการ 
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   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
  ความคิดเห็นและแกปญหา 
    ๑.  นายสมพร  สมิมา  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายสุธรรม  เอ่ียมสากล กรรมการ 
    ๓.  นางรุงรัตน  พันนาเหนือ กรรมการ 
    ๔.  นางสาวกาญจนา นะธี  กรรมการ 
    ๕.  นายปุณณภัชร ไชยพรมมา กรรมการ 
    ๖.  นางสาววิริญญา ภาสําราญ   กรรมการและเลขานุการ  
     ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม    
    ๑.  นางสาวสุชาวดี เกตชนก  ประธานกรรมการ 
    ๒.  วาท่ีรอยตรีรุงเรือง สายสรรคพงษ กรรมการ 
    ๓.  นางสาวปยาภรณ นาคนาเกร็ด กรรมการ 
    ๔.  นายเจษฎา  ยอดผล  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวชัญญาณิศา พัวพันธพงศ  กรรมการและเลขานุการ 
      ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑.  นางเพ็ญศรี  ภูกัน  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายอภิเดช  เกษสุข  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวสุธิดา แกวแดง  กรรมการ 
    ๔.  นายกิตติคุณ  แซหยาง  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวสายชล แสงจันทอง กรรมการและเลขานุการ 
   ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๑.  นางสาวมัลลิกา คุณสุข  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางธัญยธรณ พุฒิสิริโรจน กรรมการ 
    ๓.  นางสาวรักษสุดา คงสงค  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวกาญจนา ใจตรง    กรรมการ 
    ๕.  นางสาวเจนจิรา นาแวน  กรรมการและเลขานุการ 
      ๖) มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี ตองานอาชีพ 
    ๑.  นางมณีรัตน  แกวแดง  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวมยุรา บุษบิล  กรรมการ 
    ๓.  นางสาววิมลวรรณ แจงนิล  กรรมการ 
    ๔.  นายบรรจง  ศรีกําพล  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวกฤษฎิ์กนิษฐ ประทุมมณี กรรมการ 
    ๖.  นางสาวนาริพรรณ เขียวเลง  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
    ๑.  นายกอพงษ    พันนาเหนือ ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายวสันต  เลื่องลือ  กรรมการ 
    ๓.  นางอัชรา  จันทรภักตร กรรมการ 
    ๔.  นางวิชชารี  รักธรรม  กรรมการ 
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    ๕.  นางสาวศุทธินี เพียรไพบูลย   กรรมการ 
    ๖.  นายชลศรัณย มีดี  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
    ๑.  นางอุทุมพร  เจริญสุข  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายสุบิน  สงแสง  กรรมการ 
    ๓.  นางกฤตติกา  วงศอัศวิน กรรมการ 
    ๔.  นางสมหมาย  สวางเนตร กรรมการ 
    ๕.  นายปาณเดชา พันธุโม  กรรมการ 
    ๖.  นายมาโนช  พันนุด  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
    ๑.  นางมัทนียา  สุดจิตร  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางณัฐชริดา  บัณฑุกากาญจน กรรมการ 
    ๓.  นายวีรยุทธชัย กรุณา  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวเสาวลักษณ สุภศร  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวธิดา  สิงหเดชวีระชัย กรรมการและเลขานุการ 
   ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
    ๑.  นางสาวขวัญภิรมย สอีอน  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวเพ็ญพร วงคศรีจันทร กรรมการ 
    ๓.  นางสาวพิกุล  พุมสี  กรรมการ 
    ๔.  นางกษมาพร  ศิริเมฆา  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวกมลวรรณ สุวรรณขวา กรรมการ 
    ๖.  นางสาวมิณฑิตา ดอนปาน   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาท่ี ๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล รองรอย ตามมาตรฐาน
  และตาม ประเด็นการพิจารณา 
   ๓. ดําเนินการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเพ่ือเก็บเปนสารสนเทศแตละมาตรฐาน 
  การศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
   ๔. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในแตละมาตรฐาน และนําผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   ๕. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑.  นายธีรภักด์ิ  จันทะคง หัวหนามาตรฐานท่ี ๒ 
   ๒.  นางสาววิชุดา ชาติวงษ  รองหัวหนามาตรฐานท่ี ๒ 
   ๓.  นางสาวจันทรกานต จรรยา  รองหัวหนามาตรฐานท่ี ๒ 
   หนาท่ี ๑. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน สารสนเทศ ตามมาตรฐานและตามประเด็น
  การพิจารณา 
    ๒. จดัใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
    ๓. เขารวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตอบขอซักถาม รับฟง
  และใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
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    ๔. ใหขอมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
    ๕. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  ประเด็นพิจารณา 
   2.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  

    ๑.  นางสาวปานิสรา วงศคําหาญ ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายชลนที  พ้ัวสี  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวอังควรา สมาพงษ กรรมการ 
    ๔.  นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ 
    ๕.  นางสาวกฤตภัค มังคละ   กรรมการ 
    ๖.  นายกัมพล  ลีเอาะ  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๑.  นางสาววิชุดา ชาติวงษ  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาววรรธนวรรณ พิทักษทรัพยากร กรรมการ 

    ๓.  นางภิญญดา  อินทรสุริยะ กรรมการ 
    ๔.  นางสาวภาณุมาส ลาภมากผล กรรมการ 

    ๕.  นางสาวสิริญา ทองหลอเลิศ กรรมการและเลขานุการ 
   2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
  สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
    ๑.  นางสาวจันทรกานต จรรยา  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายชวงโชติ  ไชยวงศ  กรรมการ  
    ๓.  นางสาวกาญจนา บุนนาค  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวพรรณี สีมวง  กรรมการ   
     ๕.  นางสาววิไลลักษณ สงเสริม  กรรมการและเลขานุการ  
    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

    ๑.  นางสาวทัศนีย กระแสสิงห ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวสุวนันท นิวงษา  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวสรัญญา เกษสุข  กรรมการ 
    ๔.  นางสาววารีนันท พวงเพชรพูนสิน กรรมการ 
    ๕. นางสาวเกศราพร  สําราญทรัพย กรรมการ 

     ๖.  นางสาวกนกวรรณ ควบรัมย กรรมการและเลขานุการ 
    2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
     ๑.  นายอิทธิยา  เกิดสุข  ประธานกรรมการ 
     ๒.  นายปยะ  มีจันทร  กรรมการ 
     ๓.  นางรัฐนภา  รัชชะจิตติ กรรมการ 
     ๔.  นายณัฐวัตร  จัตรสูง  กรรมการ 
     ๕.  นางดวงพร  เชี่ยวนาชม กรรมการ 
     ๖.  นางสาวขนิษฐา เดชะวงษ กรรมการและเลขานุการ 
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   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
    ๑.  นางสาวกมลชนก สิงหคํา  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางอรภาณีย  จุรีพรทวีฤทธ์ิ กรรมการ 
    ๓.  นายวิษณุพล  ศิวินา  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวอนนทพร สดเต    กรรมการ 
    ๕.  นายเสรี  เรืองสา  กรรมการ 
    ๖.  นางสาวศศิธร เจริญชัย  กรรมการและเลขานุการ 
  หนาท่ี ๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล รองรอย ตามมาตรฐาน
  และตาม ประเด็นการพิจารณา 
   ๓. ดําเนินการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเพ่ือเก็บเปนสารสนเทศแตละมาตรฐาน 
  การศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
   ๔. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในแตละมาตรฐาน และนําผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   ๕. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   ๑.  นายวุฒิไกร  สาตี  หัวหนามาตรฐานท่ี ๓ 
   ๒.  นางสาวสกุลรัตน บัวคํา  รองหัวหนามาตรฐานท่ี ๓ 
   ๓.  นางสาวปาณิศา   กล่ําวิจิตร รองหัวหนามาตรฐานท่ี ๓ 
   หนาท่ี ๑. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน สารสนเทศ ตามมาตรฐานและตามประเด็น
   การพิจารณา 
    ๒. จดัใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
    ๓. เขารวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตอบขอซักถาม รับฟง
  และใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๔. ใหขอมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
    ๕. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ประเด็นพิจารณา 
   ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช
  ในชีวิตได 
    ๑.  นางสาวสกุลรัตน บัวคํา  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายเลอคัลลาล   ลาล  กรรมการ 
    ๓.  นายศิริศักด์ิ  กงทอง  กรรมการ 
    ๔.  นายสิทธิพร   สุขเจริญ  กรรมการ 
    ๕.  นายวัชระ  อยูสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
    ๑.  นายปริญญา  นุนโชติ  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวโฉมวลี   เจือวงษ  กรรมการ 
    ๓.  นายจตุรเมธ  ชินบัญชากุล กรรมการ 
    ๔.  นายวิรัตน   ธรรมโหร กรรมการ 
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    ๕.  นางสาวไพลิน ภิญโย  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    ๑.  นางสาวสมรัก อินทวิมลศรี ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวธนัชพร อุนนอย  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวเบณจมาศ เอกวุธ  กรรมการ 
    ๔.  นายอานนท  มานาง  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวหทัยรัตน พละศูนย กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
    ๑.  นางสาวปาณิศา   กล่ําวิจิตร ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางวันเพ็ญ    เทศเวช  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวเจนจิรา ประสมพันธ กรรมการ 
    ๔.  นายณัฐชนน  ศิริเมฆา  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวอจลญา กุลนอก  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
  จัดการเรียนรู 
    ๑.  นางภิญญดา   อินทรสุริยะ ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวอัมพันธ สีเท่ียงธรรม กรรมการ 
    ๓.  นางสาวอโณชา พงษแฉลม กรรมการ 

    ๔.  นางสุมานันทร เลิศวรวนิช กรรมการ 
    ๕.  นางสาววรรธนวรรณ  พิทักษทรัพยากร กรรมการและเลขานุการ   

  หนาท่ี ๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล รองรอย ตามมาตรฐาน
  และตาม ประเด็นการพิจารณา 
   ๓. ดําเนินการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเพ่ือเก็บเปนสารสนเทศแตละมาตรฐาน 
  การศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
   ๔. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในแตละมาตรฐาน และนําผลการประเมิน 
  คุณภาพภายในไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   ๕. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ๔. คณะกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง 
SAR(Self Assessment Report)  ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  4.๑  นางสาววิชุดา  ชาติวงษ   ประธานกรรมการ 
  4.๒  นางสาววรรธนวรรณ  พิทักษทรัพยากร  กรรมการ 
  4.๓  นางภิญญดา  อินทรสุริยะ  กรรมการ 
  4.๔  นางสาวภาณุมาส  ลาภมากผล  กรรมการ 
  4.๕  นางมัทนียา   สุดจิตร   กรรมการ 
  4.๖  นายชวงโชติ  ไชยวงศ   กรรมการ 
  4.๗  นางสาวสิริญา     ทองหลอเลิศ  กรรมการและเลขานุการ 
  หนาท่ี ๑. รวบรวมขอมูลสารสนเทศจากการดําเนินงานประจํา ออกแบบการนําเสนอขอมูล
 สารสนเทศ วิเคราะห และแปลผล 
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   ๒. จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานการ
 พัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป  ผลการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษา 
 สรุปผลการพัฒนาและการนําผลการพัฒนาไปใช  

  ๓. นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการผูบริหารโรง เรียน 
 พิจารณาใหความเห็นชอบ          

  ๔. รายงานและเปดเผยตอผูเก่ียวของ  ผูปกครอง ชุมชน  และหนวยงานตนสังกัด 
   ๕. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ขอใหทุกทานปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือประโยชนสูงสุดต อทาง
ราชการ 
 

          สั่ง ณ วันท่ี  ๖   เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                   

             
                                  
 
          (นายสายัณห  ตายหลี) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ   
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คําส่ังโรงเรียนราชดําริ 
ท่ี  ๘๖/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  
............................................ 

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  
ขอ ๕ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ท้ังนี้ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในร ะดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยดําเนินการใหตามขั้นตอนจํานวน ๘ องคประกอบ ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗   จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชดําริ ดังนี้ 

  

    ๑. นายสายัณห ตายหลี   ผูอํานวยการโรงเรียน                      ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาววัลลภา พงษาเทศ  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต  ผูทรงคุณวุฒิของ สพม.๒   กรรมการ 
      ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
    ๔. นายพลพิพัฒน วัฒนเศรษฐานุกุล  ผูทรงคุณวุฒิของ สพม.๒   กรรมการ 
     ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
    ๕. นางดวงยุพา บุญลาภรัตน  ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
      ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดทุงลานนา 
    ๖. นายภาคินัย สุนทรวิภาต  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตบางนา 
    ๗. นางสาวระวีวรรณ เลขนาวิน  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
          ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ 
    ๘. นางสาวเอ้ือมพร วอนยิน   ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
      ผูอํานวยการโรงเรียนสวนอนันต 
    ๙. นางจําลองกุล หนูพรหม  รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
    ๑๐. นางจิราภรณ เลียงชัยศิริ  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
    ๑๑. นางธัญดา ศรีวิชัย   ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ กรรมการ 
    ๑๒. นางสาววิชุดา ชาติวงษ   คร ู             กรรมการและเลขานุการ 
 

    หนาท่ี ๑. ศึกษาทําความเขาใจ เนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๒. ศึกษาและพิจารณาผลการประเมินตนเองของโรงเรียนราชดําริ จากเลมรายงาน 

การประเมินตนเองของสถานศึกษา (ฉบับราง) (Self Assessment Report:SAR)  

[ 42 ]   รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  2562   
 



  ๓. เสนอแนะและใหขอคิดเห็นตอโรงเรียนราชดําริ   ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  พรอมท้ังบันทึกเปนลายลักษณอักษรมอบใหแกโรงเรียน 

   ๔. สงเสริมใหโรงเรียนราชดําริ  จัดทําจากเลมรายงานการประเมินตนเองของสถาน ศึกษา 
(Self Assessment Report :SAR)  ตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
 
 ท้ังนี้เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย  ใหผูท่ีไดรับ
การแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถเปนไปตามวัตถุประสงคและเกิดผลดีตอสถานศึกษาตอไป 
 

  สั่ง ณ วันท่ี  ๑๒  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 
 

 
 
 

                                  (นายสายัณห  ตายหลี) 
                               ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self  Assessment Report : SAR  2019    [ 43 ] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ใหนักเรียนทุน  

ม.ท.ศ. รุนท่ี ๑๑ เขาเฝาฯ 

      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหคณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนงาน

ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิ

ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะครูผูดูแลนักเรียนทุนการศึกษา

พระราชทานฯ รุนท่ี ๑๑ และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด นํานักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุนท่ี ๑๑  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ จาํนวน ๑๘๗  คน เขาเฝาฯ รับพระราชทานทุน   

     นางสาวอรฑินันท  กรุดนิ่ม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ โรงเรียนราชดําริ นักเรียนทุนพระรา ชทาน 

ม.ท.ศ.รุนท่ี ๑๑  เขาเฝาฯรับทุนพระราชทานฯ ณ หองพิธีการในพระท่ีนั่งอัมพรสถาน เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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