
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 

       โรงเรยีนราชดาํร ิ
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
(Self Assessment Report 2018) 

RAJADAMRI SCHOOL 

ปการศึกษา 2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอย 28 แยก 3-1 
แขวงดอกไม  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250 
Website : www.rd.ac.th 
โทรศัพท 023374429 

       โรงเรยีนราชดาํร ิ
 

โรงเรียนราชดาํริ มุ่งพฒันาคุณภาพผู้เรียนให้  

ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม รักส่ิงแวดล้อม น้อมนําพระราชดาํริ 

RAJADAMRI SCHOOL 

http://www.rd.ac.th/


คํานํา 

 สถานศึกษาทุกแหงตองมีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีการจัดประกันคุณภาพการศึกษา            

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ดังนั้นโรงเรียนราชดําริจึงไดกําหนดใหการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  เปนภารกิจหลักสําคัญจะตองดําเนินการใหสําเร็จลุลวงและเปนไปดวยดี  เพื่อนํามาตรฐาน

การศึกษาไปใชในทิศทางในการจัดการศึกษาและเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุน ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ซึ่งจะเอื้อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนราชดําริ ให เขมแข็ง                         

มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 โรงเรียนราชดําริไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2561 โดยฝายบริหาร คณะครู  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ชุมชน  และผูเกี่ยวของ  มีความตระหนักและเห็นคุณคาของการทํางาน

อยางเปนระบบ  ดวยจิตสํานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบรวมกัน โดยยึดหลักการทํางานท่ีมุงประโยชนจะเกิดแก

ผูเรียนเปนสําคัญ  และมีเปาหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพ

การจัดการศึกษาในทุกๆ ดาน 

 ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนราชดําริทุกทานท่ีมีสวนรวมใหขอมูลในการจัดทํารายงาน                  

การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 ทําใหเอกสารฉบับนี้มีความสมบูรณ  สามารถนําไปเปน

แนวทางการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษาตอไป 

  

       

   

 

 

     นายสายัณห  ตายหลี 
                                                                        ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง(Self  Assessment  Report:SAR)   หนา ก 
 



การใหความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2561 

โรงเรียนราชดําริ 

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

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2561  ของโรงเรียนราชดําริ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  และเปนการรายงาน

ผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามกลยุทธการพัฒนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ท่ีแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานในภาพรวมของโรงเรียน  เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนา

โรงเรียนตอไป 

   

 

 

 (นางสาวสุวรรณา   เอมประดิษฐ) 
                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   โรงเรียนราชดําริ 
  

รายงานการประเมินตนเอง(Self  Assessment  Report:SAR)   หนา ข 
 



สารบัญ 
      หนา 

คํานํา             ก       
การใหความเห็นชอบเอกสารรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา       ข 
สารบัญ             ค 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน           1 
 1. ขอมูลท่ัวไป           1 
 2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา           1   
 3. ขอมูลนักเรียน              4 
 4. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา       5 
 5. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ    8 
 6. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน       11 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      12 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน       12 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ         21 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     25  
สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินในภาพรวม       27 
 จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา       27 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต        29 
 ความตองการการชวยเหลือ        29 
สวนท่ี 4 ภาคผนวก           30 
 ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  31  
 ประกาศการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   34 
 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  36 
 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   43 
 ภาพกิจกรรม         45 
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บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง 
เจาหนาท่ี
ธุรการ 

เจาหนาท่ี
อื่นๆ 

ปการศึกษา 2561 5 88 - 12 2 23 
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Self  Assessment Report : SAR  2018    [ 1 ] 

ท่ีมา : งานบุคลากรโรงเรียนราชดําร ิ

นายสายัณห  ตายหล ี
ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ 

 

นายมนตรี  รัตนพจน 
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงบประมาณ 

 

นางจําลองกุล  หนูพรหม 

รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารทั่วไป 

 

นายธีรวัฒน  เลื่อนฤทธ์ิ 

รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 

 

นางอรอุมา บุญไตร 

รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานบุคคล 

 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

1. จํานวนบุคลากร 

 โรงเรียนราชดําริ    ต้ังอยู เลขท่ี 163  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28                 
แยก 3 - 1  แขวงดอกไม  เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย 10250 
โ ท ร ศั พ ท  0-2337-4429  โ ท ร ส า ร  0-2337-5986  website  http//www.rd.ac.th                   
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2      
เปดสอนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
    

 

 

1.2 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

ขอมูลดานการบริหาร 
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ระดับการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปการศึกษา 2561 - - - 84 22 - 

2. วุฒิการศึกษาสูงสดุของบุคลากร 

3. ขอมูลแสดงตําแหนงวิทยฐานะของผูบริหารและครูประจําการ ปการศึกษา 2561 

ท่ีมา : งานสารสนเทศโรงเรียนราชดําร ิ

ท่ีมา : งานสารสนเทศโรงเรียนราชดําร ิ

[ 2 ]   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  2561   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

สาขาวิชา จํานวน(คน) 
จํานวนคาบสอน/   

ปการศึกษา 
คาบสอนเฉลี่ย/       

ปการศึกษา 
คณิตศาสตร 15 578 38.53 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 17 700 41.18 
ภาษาไทย 11 430 39.09 
ภาษาตางประเทศ 16 704 44.00 
สังคมศึกษาฯ 15 610 40.67 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 634 39.63 
ศิลปะ 6 266 44.33 
สุขศึกษาฯ 6 302 50.33 
แนะแนว 3 138 46.00 

รวม 105 4,362 41.54 

4. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

Self  Assessment Report : SAR  2018    [ 3 ] 

ท่ีมา : งานหลักสูตรสถานศึกษา 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน จํานวนหอง 
จํานวนนักเรียนท้ังหมดแยกตามเพศ 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 12 237 201 438 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 12 211 185 396 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 10 176 151 237 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 8 139 130 269 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 8 87 82 169 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 8 91 105 196 

รวม 58 941 854 1,795 

1.3  ขอมูลนักเรียน 

จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2561 
ขอมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 

     

ท่ีมา : งานทะเบียน กลุมบริหารวิชาการ 

[ 4 ]   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  2561    
 



 

 

 

ระดับ 
ช้ัน 

เกรดเฉลี่ยรวม 
ทุกวิชา  

3.01 – 4.00 

เกรดเฉลี่ยรวม 
ทุกวิชา  

2.51 – 3.00 

เกรดเฉลี่ยรวม 
ทุกวิชา  

2.01 – 2.51 

เกรดเฉลี่ยรวม 
ทุกวิชา  

1.00 – 2.00 

เกรดเฉลี่ยรวม 
ทุกวิชานอยกวา  

1.00 
จํานวน
นักเรียน 

รอยละ จํานวน
นักเรียน 

รอยละ จํานวน
นักเรียน 

รอยละ จํานวน
นักเรียน 

รอยละ จํานวน
นักเรียน 

รอยละ 

ม.1 105 23.70 117 26.41 121 27.31 94 21.22 6 1.35 
ม.2 114 28.50 107 26.75 92 23.00 83 20.75 4 1 
ม.3 65 19.12 75 22.06 133 39.12 67 19.71 0 0 
ม.4 43 16.10 68 25.47 63 23.60 70 26.22 23 8.61 
ม.5 38 22.22 74 43.27 28 16.37 27 15.79 4 2.34 
ม.6 58 30.21 52 27.08 39 20.31 43 22.40 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 

ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  

Self  Assessment Report : SAR  2018    [ 5 ] 

1.4.1  เกรดเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ระดบัช้ัน 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค) 

จํานวนนักเรียน
ระดบัดีข้ึนไป 

รอยละของ
นักเรียนระดบั

ดีข้ึนไป ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 438 221 177 25 15 398 90.87 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 396 153 171 69 3 324 81.81 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 327 199 92 25 11 291 88.99 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 269 162 90 11 6 252 93.68 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 169 85 72 11 1 157 92.90 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 196 121 50 25 0 171 87.24 

รวม 1,795 1,032 652 166 36 1,593 88.75 
คาเฉลีย่รอยละ 57.49 36.32 9.25 2.01 88.75 88.75 

1.4.2  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับช้ัน ปการศึกษา 2561 

ท่ีมา : กลุมบริหารงานบุคคล 

หมายเหตุ : โรงเรียนมีโครงการจิตอาสาและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน สําหรับนักเรียนท่ีไมผาน 
                     คุณลักษณะอันพึงประสงค 

[ 6 ]   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  2561   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัช้ัน 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอาน คดิวิเคราะห และเขียน) 

จํานวนนักเรียน
ระดบัดีข้ึนไป 

รอยละของ
นักเรียนระดบัดี

ข้ึนไป ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 438 181 207 50 0 388 88.58 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 396 109 259 28 0 368 92.93 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 327 119 188 20 0 307 93.88 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 269 78 172 19 0 250 92.94 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 169 44 118 7 0 162 95.86 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 196 83 103 10 0 186 94.90 

รวม 1,795 614 1,047 134 0 1,661 92.53 
คาเฉลีย่รอยละ 34.21 58.33 7.47 0 92.53 92.53 
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ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  

1.4.3  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน แยกตามระดับช้ัน ปการศึกษา 2561 



 

 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน 50.97 25.78 33.18 28.96 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ สังคมศึกษาฯ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน 43.71 24.05 27.31 30.26 33.44 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 48.46 31.04 30.75 31.15 25.48 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 31.14 35.16 
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1.5  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ  
1.5.1  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (o-net)                              

        ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 

1.5.2  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (O-Net)                              

        ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2561 

ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  
 

ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

วิชา ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 41.18 45.2 50.97 
คณิตศาสตร 24.96 23.1 25.78 
วิทยาศาสตร 32.03 30.3 33.18 
อังกฤษ 30.38 28.9 28.96 

1.5.3   เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของนักเรียนระดับชาติ (O-Net)                              

        ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา  2559 - 2561 
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ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วิชา ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 48.78 44.3 43.71 
คณิตศาสตร 21.63 18.2 24.05 
วิทยาศาสตร 28.49 26 27.31 
อังกฤษ 24.01 25.5 30.26 
สังคมศึกษาฯ 33.75 33 33.44 
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1.5.4  เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของนักเรียนระดับชาติ (O-Net)                              

        ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศึกษา  2559 - 2561 

ท่ีมา :  งานทะเบียน - วัดผล  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.6  ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2561 

ท่ีมา :  งานหองสมุด  
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1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนราชดําริมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ท้ังในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
และดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน เพื่อใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ี
หลากหลาย ท้ังทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมตามเกณฑและ
มาตรฐานของตัวช้ีวัดหลักสูตร โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ผานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูในหองเรียนโดยการสงเสริมใหผูเรียนมีการอาน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดคํานวณท่ีเหมาะสมตามเนื้อหาของแตละระดับช้ัน ครูผูสอนมีหนาท่ีสังเกต พัฒนา ซอมเสริมนักเรียน 
จนมีทักษะทางดานตางๆ การจัดกิจกรรมรักการอาน โดยปลูกฝงนิสัยรักการอานจากเรื่องท่ีนักเรียนสนใจและ
มีการเขียนสรุปเนื้อหาสาระ และประโยชนท่ีนักเรียนไดรับเพื่อฝกทักษะการเขียน มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 
ผลการประเมิน 

2561 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดีเลิศ 79.78 
     1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิด
คํานวณ 

รอยละ 75 79.18 

     2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแกปญหา 

รอยละ 75 79.75 

     3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 80 82.17 

     4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รอยละ 80 82.34 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 50 50.53 
     6)  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 80 83.60 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเยี่ยม  
     1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ 80 88.75 
     2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 80 84.01 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 80 83.40 
     4)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม รอยละ 80 84.96 

Ê‹Ç¹·Õè 
2 ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 

ÁÒµÃ°Ò¹·Õè 1  ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 
ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾ : ´ÕàÅÔÈ 
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ศักยภาพของนักเรียนเชน กิจกรรมสงเสริมการอาน กิจกรรมยอดนักอาน และการแขงขันทักษะทาง
คณิตศาสตร เปนตน 

 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแกปญหา ซึ่งทุกกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสงเสริมการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานตางๆ ครูจัดทําแผนการสอนท่ีมีความสอดคลอง
กับการพัฒนาความสามารถของผูเรียน มีการจัดการเรียนรูแบบกลุม มีการวัดและประเมินผล และแกไขปญหา
นักเรียนเปนรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาผูเรียน เชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
จัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาหวันวิทยาศาสตร การทําโครงงาน
วิทยาศาสตร และกิจกรรมสงเสริมการแขงขันเนื่องในวันวิทยาศาสตรภายนอกสถานศึกษาตางๆ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศจัดกิจกรรมงานสงเสริมการเรียนรูภาษาคูวัฒนธรรม เชน วันฝรั่งเศส วันคริสตมาสต 
วันตรุษจีน โดยมีการแขงขันทักษะภาษา เชน การพูดตอหนาชุมชน การตอคําศัพทภาษาอังกฤษ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภูและวันรักภาษาไทยโดยมีการจัดการแขงขันทักษะทางภาษาไทย 
ไดแก การเขียนเรียงความ การแตงคําประพันธ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
และมีการจัดการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  
 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยมุงเนนใหนักเรียนสามารถรวบรวมความรู
ไดท้ังดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหมๆ 
อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิตจากการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดมีการรวบรวม
ความรูท้ังดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิง
ใหมๆ สงผลใหนักเรียนสามารถสรางนวัตกรรม เชน คลิปวีดีโอ โมเดล infographic การตูน ส่ิงประดิษฐ 
โครงงาน ภาพผลงานศิลปะ สมุดเลมเล็ก โปรแกรม หนังส้ัน เปนตน 
 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีกระบวนการใน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย ICT และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนการสอน 

 กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของผูเรียน โดยมีโครงสรางหลักสูตร
เวลาเรียน และระเบียบการวัดและประเมินผลท่ีมีความถูกตองชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดทํา
แผนการเรียนรู จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู การจัด
นิทรรศการวิชาการการสงนักเรียนเขารวมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน การแขงขันกีฬา การจัดทํางานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนในแตละรายวิชา               
มีกระบวนการในการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการทดสอบความรูระหวางภาค การทดสอบความรูปลาย
ภาค การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) การสอนซอมเสริม  
 กระบวนการพัฒนาความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบดวยประเภทวิชาธุรกิจ ประเภทวิชาคอมพิวเตอร 
ประเภทวิชาเกษตร ประเภทวิชาคหกรรม มีกระบวนการจัดทําแผนการสอน ส่ือประกอบการสอน                    
วัสดุ อุปกรณพรอมสําหรับการจัดการเรียนรู และมีกิจกรรมสงเสริมอาชีพระยะส้ัน กิจกรรมตลาดนัด RD แฟร 
เพื่อใหนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของตนเอง เพื่อเลือกเรียนใหสอดคลอง
กับหนาท่ีการงานในอนาคต และนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ  
 กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยสงเสริม สนับสนุนให
นักเรียนทุกระดับช้ันแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน กษัตริย ความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ดวยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาตางๆของทุกกลุมสาระการเรียนรู  จัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม                     
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เชน กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันสําคัญ การประกอบพิธีในวันสําคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรม
ทําบุญตักบาตรในทุกวันพฤหัสบดี กิจกรรรมสวดมนตยาว และกิจกรรมธนาคารโรงเรียน เปนตน นอกจากนี้
โรงเรียนกําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธ มีการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใหทุกคนไดมีสวนรวมกับกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีคานิยมท่ีดี มีจิตสํานึก มีคุณธรรม มีจริยธรรม สงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย สงเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน มีการจัดโครงการเพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาใน
องครวมท้ังดานสติปญญาและคุณธรรม  
 กระบวนการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนในดานความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยมีการจัด
กิจกรรมและโครงการตางๆ เชน กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมดานศาสนา 
กิจกรรมสงเสริมดานภาษาไทย และกิจกรรมดานขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม
ภายนอกโรงเรียน และการประกวดแขงขันในดานศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีตางๆ 
 กระบวนการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนในดานการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลายโดยมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหนักเรียน
ตระหนักถึงการกระทําท่ีไมถูกตอง เชน การจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข กิจกรรมการรณรงค
การงดสูบบุหรี่การปองกันแกไขปญหาส่ิงเสพติด การยุติความรุนแรงภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม
ภายในโรงเรียน เชน กิจกรรม Love Care ไมรังแกกัน และกิจกรรม Stop Bullying เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไม
เพิกเฉยตอการกระทําส่ิงท่ีไมถูกตอง และรูจักวิธีการหลีกเล่ียงการเผชิญกับสถานการณคับขันและวิธีการแกไข
ปญหาตอการกระทําท่ีไมถูกตองท่ีเกิดข้ึนใหอยูรวมกันอยางมีความสุข และจัดกิจกรรมการปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ การหลีกเล่ียงส่ิงมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด การรณรงคตอตานส่ิงเสพติดและความ
รุนแรง การรูจักและเขาใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณและกลาแสดงออกอยาง
ถูกตองเหมาะสม  
 

2. ผลการดําเนินงาน 

 ในดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดคํานวณตามเกณฑในแตละระดับช้ัน รูจักการวางแผน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหา
ความรูจากส่ือ เทคโนโลยีดวยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห จําแนกแยกแยะได รวมถึงรูเทาทันส่ือและสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เกิดการเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดตางๆ มีทักษะชีวิต 
และทักษะการปฏิเสธอบายมุข สามารถปฏิบัติตนตามภาวะสุขบัญญัติไดอยางถูกตอง รักการออกกําลังกาย 
สามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละหนึ่งประเภท มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต สามารถอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข 
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ผลการประเมินดานคุณภาพของผูเรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
         ผลการประเมิน รอยละ 79.18 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
 คิดเห็น  และแกปญหา 
                  ผลการประเมิน รอยละ 79.75 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 

Self  Assessment Report : SAR  2018    [ 15 ] 



  1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
         ผลการประเมิน รอยละ 82.17 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 

  1.1.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
           ผลการประเมิน รอยละ 82.34 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                              ผลการประเมิน รอยละ 50.53 อยูในระดับคุณภาพ ดี 
 

ระดับ

ช้ัน 

จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพและระดับคะแนนเฉลี่ย (จํานวนนกัเรียน) 

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. 1 443 คน 105 คน 117 คน 121 คน 94 คน 6 คน 

ม. 2 400 คน 114 คน 107 คน 92 คน 83 คน 4 คน 

ม.3 340 คน 65 คน 75 คน 133 คน 67 คน 0 คน 

ม. 4 267 คน 43 คน 68 คน 63 คน 70 คน 23 คน 

ม. 5 171 คน 0 คน 112 คน 28 คน 27 คน 4 คน 

ม. 6 192 คน 58 คน 52 คน 39 คน 43 คน 0 คน 

รวม 1,813 คน 385 คน 531 คน 476 คน 384 คน 37 คน 

รอยละ - 21.24 29.29 26.25 21.18 2.04 
 

 
  1.1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
          ผลการประเมิน รอยละ 82.68 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
         ผลกาประเมิน รอยละ 88.75 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  1.2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
          ผลการประเมิน รอยละ 84.01 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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  1.2.3  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
          ผลการประเมิน รอยละ 83.40 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 

  
  1.2.4  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
          ผลการประเมิน รอยละ 84.96 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเดน 

 นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแสวงหาความรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานสรางช่ือเสียงไดรับรางวัลดาน ดนตรี 
นาฏศิลป ศิลปะและกีฬา การแสดงดานศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต และเพื่อการพัฒนาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

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

4. จุดควรพัฒนา 

 นักเรียนสวนหนึ่งตองไดรับการพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ 

และการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการพัฒนาความกาวหนาทางการเรียน และเพิ่มระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติตอไป   
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มาตรฐานระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน คาเปาหมาย 2561 ผลการประเมิน 2561 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม  
2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนราชดําริ ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษา
ขอมูล สารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา  และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน 
กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน ดังแผนภาพ 
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2. ผลการดําเนินงาน 
 
 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ผลการดําเนินงาน  
 โรงเรียนราชดําริมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ สอดคลองกับสภาพปญหาความ
ตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลอง
กับวัตถุประสงค แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานประจําป  สอดคลองกับการพัฒนาผู เรียนทุกกลุมเปาหมาย สอดคลองกับสภาพปญหา                      
ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีนักเรียน ครู บุคลากรท่ีเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวน
เสียรับทราบในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนราชดําริไดพัฒนาคุณภาพการศึกษา จนเกิดเปนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา              

RD MAIL MODEL โดยมีความมุงมั่นพัฒนา ตามวงจรคุณภาพอยางมีทิศทางท่ีชัดเจน ภายใตหลักแนวคิดใน
การสราง ภาวะผูนําใหเกิดกับบุคลากร ดวยหลักธรรมมาภิบาล เนนกระบวนการมีสวนรวม เนนความโปรงใส 
และความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยการรับฟงเสียงของทุกฝาย ตลอดจนการใชนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการคุณภาพอยางชาญฉลาด และการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการพัฒนา โรงเรียนดําเนินการโครงการตางๆ ท่ี
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจนโยบาย กลยุทธ เจตจํานง เปาประสงค โดยกําหนดวัตถุประสงคคาเปาหมาย
ของตัวช้ีวัดแตละโครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และจุดเนนของโรงเรียน ท้ังนี้
โรงเรียนมี กระบวนการกํากับติดตามใหการดําเนินการเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนวางแผนกลยุทธท่ีเกิดจากการคิดอยางเปนระบบภายใตการรวมคิด รวมตัดสินใจของ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ พัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหสูง ข้ึน และมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเปนพลโลกภายใตวิถีชีวิตประชาธิปไตย ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน มีจิตสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม
นําความรู มีคานิยม 12 ประการ สงเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงและเสมอภาค โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและหลากหลายสนองตอบตอความตองการกับกลุมผูเรียน มีการออกแบบ
หนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน นักเรียนไดลงมือปฏิบัติการในสถานการณจําลอง หรือใกลเคียงสถานการณจริง 
นักเรียนไดเรียนรูและ สามารถสรางสรรคผลงานโครงการท่ีแสดงใหเห็นการอธิบายวิธีคิดและสรุป /โครงงาน / 
ความคิดตามความสนใจ และมีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา นําขอมูลผลการประเมินไป
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ผลการดําเนินงาน 
ดานการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความรู

ความสามารถของครู ท้ังความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน การบริหาร
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และงานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนพัฒนาใหครูมีสมรรถนะสูง มีการสราง
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ท้ังระดับโรงเรียน ระดับกลุมสาระ/กลุมงาน และระดับช้ันเรียน เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูจนเกิดแนวทางการแกไข ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนใชระบบโครงสรางการบริหาร 
4 กลุมบริหาร คือ กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารท่ัวไป และกลุมบริหารงบประมาณ 
มีการจัดต้ัง คณะกรรมการดําเนินงานของกลุมบริหาร ประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการโรงเรียน 
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนางาน โดยมีการแตงต้ัง และมอบหมายหนาท่ี และความรับผิดชอบงานตรง
ตามศักยภาพของบุคลากร เนนการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของ จัดการระบบงานของโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ทุกกระบวนการทํางาน มีการจัดโครงการฝกอบรมใหความรูเพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานแก
บุคลากรให สามารถทํางานอยางเปนระบบ โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาใหคุณครูมีความรูความสามารถ โดยจัด
ใหมีการอบรม พัฒนาเชิงปฏิบัติการเปนประจําทุกภาคเรียน และนอกจากนี้ยังสนับสนุกการศึกษาตอ และการ
อบรมพัฒนาตามความตองการของครูและบุคลากร อีกท้ังทุกปการศึกษาจะจัดใหมีกิจกรรมการประชุมเชิง
วิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ในสวนของบุคลากรใหมท่ีเขาสูรั้วราชดําร ิโรงเรียนจัดใหมี
การปฐมนิเทศ เพื่อสรางคานิยมและวัฒนธรรมเชิงระบบคุณภาพใหกับทุกคน ดานความกาวหนาในวิชาชีพ 

  
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการเรียนรูโดยโรงเรียนผลักดันโครงการ 

Smart classroom และโครงการประกวดปายนิเทศตามวันสําคัญตางๆ เพื่อใหบรรยากาศภายในหองเรียน 
เอื้อตอการเรียนรู เชน มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ไดแก ส่ือ วัสดุอุปกรณตางๆ มีระบบเทคโนโลยีท่ี
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับผูเรียน มีการพัฒนาภูมิทัศนโดยรอบบริเวณในโรงเรียนใหสะอาด 
สวยงาม รมรื่น และมีแหลงเรียนรูอยูท่ัวท้ังโรงเรียน 

 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนมีระบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการท่ีปลอดภัย มีการตรวจสอบขอมูล

ใหมีความถูกตอง แมนยํา เช่ือถือได และพรอมใชงาน มีบริการระบบ เครือขาย Internet เพื่อการติดตอส่ือสาร 
ท้ังในรูปแบบ WIFI/LAN สามารถรับและแลกเปล่ียนขอมูลไดท่ัวท้ังโรงเรียน มีการติดต้ังอุปกรณ IT ใน
หองเรียนเพื่อชวยเอื้อใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนแลกเปล่ียนขอมูล 
สารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อเปนประโยชนตอการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3. จุดเดน 

โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใชรูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธของราชดําริ  (RDMAIL  Model) 
เปนแนวทางในการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมาย ภายใตแนวคิด ทะยานสูความเปนเลิศ (RD Excellent) ดัง
แผนภาพ 
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RD MAIL MODEL  เปนยุทธศาสตรการบริหารงานเชิงกลยุทธ  ในการขับเคล่ือนองคกรทุกภาคสวน
ไปสูความสําเร็จ  ดวยความเช่ือท่ีวา “ความสําเร็จไมสามารถเกิดจากคนคนเดียว” จึงมอบนโยบาย ใหแนวคิด 
รวมกันสรางเปาหมายสูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหพรอมสรรพสําหรับอนาคต  เปนคนเกง ดี และมีสุข  
ดังนี้ 
 R = Responsibility การบริหารดวยความรับผิดชอบ ใชหลักธรรมาภิบาล จัดระบบ วางระเบียบการ
บริหารงาน 4 กลุมงาน ยึดหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 

 D = Development Learner การบริหารงานท่ีเนนการพัฒนานักเรียน ปรับการเรียน เปล่ียนการ
สอน จัดกิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 M = Morality การบริหารงานอยางมีคุณธรรม  ใชหลักครองตน ครองคนและครองงาน 
 A = Assurance Education Quality การบริหารงานโดยใชหลักการประกันคุณภาพการศึกษาดวย
ระบบ PDCA ของเดมมิ่ง (Demming) คือ รวมวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบและแกไขปรับปรุง 
 I = Integration การบริหารงานดวยการบูรณาการ เนนทักษะกระบวนการกลุม ทํางานเปนทีม                
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน และนวัตกรรม 
 L = Leadership การบริหารงานดวยความเปนผูนํา ใชศาสตรและศิลป  ในการบริหารงาน                      
ดวยแนวคิด ปกครองตนเองดวยสมอง ปกครองลูกนองดวยหัวใจ 
 จากยุทธศาสตร  RD MAIL MODEL  จึงนําไปสูความสําเร็จของโรงเรียนราชดําริในวันนี้ 
 

4. จุดควรพัฒนา 

 1. ขยายเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง 
มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาใหตอเนื่อง  
 2. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ เนื่องจากเปนชวงเปล่ียนถาย
บุคลากร รุนพี่สูรุนนอง 
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มาตรฐานระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน คาเปาหมาย 2562 ผลการประเมิน 2562 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

ยอดเยี่ยม 
 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อ
ตอการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนํา
ผลมาพัฒนาผูเรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

1.กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนราชดําริมีกระบวนพัฒนาท่ีสอดคลองตาม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยโรงเรียนดําเนินการสงเสริม และจัดใหมีโครงการ กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง มีความหลากหลาย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีคุณธรรม มีทักษะการ
ใชชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได โดยการสงเสริมใหครูมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีความสอดคลองกับหลักสูตรท่ีมีการสงเสริมการพัฒนากระบวนการคิดและ
การปฏิบัติจริง มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ดําเนินโครงการหองเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) จัดใหมีโครงการหลักสูตรทวิภาคีสงเสริมการเรียนรูผานการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ (โดยการจัดการเรียนรูหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา) รวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน ในเครือบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง เชน การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (โดยรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยฉือจ้ี ใตหวัน) มีการสงเสริมการจัดทําคายวิชาการ สงเสริมใหครูมีการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อแกปญหา อีกท้ังสงเสริมใหครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล (SDQ) 

กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช ICT ใหเกิดความทันสมัย ทันตอการเปล่ียนแปลง มี
การพัฒนาแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมและสงเสริมใหนักเรียนไดเขาใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุด MEP หองศูนยการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู หองแนะแนว หอง
พยาบาล สวนขวัญ เฉลิมพระเกียรติ สวนสุนทรภู  สวนวิทยาศาสตร หองดนตรีไทย หองนาฏศิลป สนามกีฬา 
หองดนตรีสากล และสงเสริมการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
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กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยการพัฒนาบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมในช้ันเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน จัดทําและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีมี
ความสอดคลองกับความตองการท่ีหลากหลายของผูเรียน ภายในช้ันเรียนมีการสรางขอตกลงและแนวปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดการยอมรับในการปฏิบัติตนท่ีดี สงเสริมใหสรางสภาพช้ันเรียนเชิงบวก และมีการจัดกิจกรรมมอบ
รางวัลครูดีศรีราชดําริ  

กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา
พัฒนาผูเรียน โดยจัดใหมีการวัดและประเมินผลผูเรียนตามความถนัดผานกิจกรรมตางๆ โดยมีรูปแบบการวัด
และประเมินท่ีมีความหลากหลาย มีการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการติดตามผูเรียนของครูท่ีปรึกษา                
มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และเครือขายผูปกครองในแตละระดับช้ัน และมีการรายงานผลตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการ
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 

กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยจัดใหมีการประชุม PLC ของแตละกลุมสาระการเรียนรู จัดใหมีการประชุม
เพื่อทําการวิเคราะหสภาพปญหา (SWOT) เพื่อนํามากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางรอบดาน 

 
2. ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความ
สอดคลองตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน มีความสอดคลองกับความ
ถนัด ความสนใจ และความตองการของนักเรียนท่ีมีความหลากหลาย สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิดไดลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนได
เรียนรูผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู และมีความทันสมัย เกิดสภาพ
หองเรียนเชิงบวก ทําใหเกิดความรักในการเรียนรูของนักเรียนตอวิชาท่ีเรียน เกิดความรักระหวางเรียนท่ีคอย
ใหความชวยเหลือเพื่อนนักเรียนในการเรียนรู นักเรียนเกิดความรักตอครู และครูเกิดความรักและความเอาใจ
ใสตอนักเรียน มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน มีการแลกเปล่ียน
เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูอยูเสมอ สงผลใหผลการประเมินใน
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเดน 
1.  โรงเรียนมีการดําเนินงาน โครงการ และมีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 2.  ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลายแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 4. ครูทุกคนมีความรูความเขาใจเรื่องการวัดและประเมินผล 
 5. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. ครูควรจัดหาแหลงเรียนรูใหมๆ เพื่อใหทันตอสภาวะการท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนการ
นําภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรูใหมากข้ึน  

[ 26 ]   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  2561   
 



 2. สงเสริมและใหความรูครูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะผูท่ีมีความจําเปนและตองการ
ความ ชวยเหลือพิเศษ 
  
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

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 (ส่ิงประดิษฐ) จัดทําโครงงานของนักเรียน ทําใหมีผลงานท่ี
สรางสรรค ไดเปนตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และไดรับรางวัลเหรียญทอง 
ประเภทการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4 – ม.6  มีโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเขมแข็ง ไมมีการทะเลาะวิวาท ไมมีอัตราความเส่ียงการติดส่ิงเสพติด โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ีพรอมใชงาน มีระบบอินเทอรเนตความเร็วสูงเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ครูจัดการเรียน
การสอนโดยใชโครงงานเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหนักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพื่อสงเสริม
การคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน ครูไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู)              
สามารถนําความรูมาจัดทําแผนการเรียนรู ส่ือ และเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียนหลากหลายข้ึน ผูบริหาร
มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูปกครอง ชุมชน ไดรับความรวมมือในการระดมทรัพยากรมาชวยเหลือนักเรียนอยาง
ตอเนื่อง  

 

จุดเดน 

1. ดานคุณภาพของผูเรียน 
 1. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง  
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 2. ผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานสรางช่ือเสียงไดรับรางวัลดาน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป การแสดงดานศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังกิจกรรมทางศาสนา สามารถนําความรูท่ีไดไป
ใชประโยชนในการดํารงชีวิต และศึกษาตอ รวมท้ังเปนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 3. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายเหมาะสมกับวัย สุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย 
รวมท้ังสวนสูง น้ําหนักตามเกณฑท่ีกําหนด มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ มีความกตัญูตอบุพการีและ
สถานศึกษา เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีจิตสาธารณะ ยอมรับความแตกตาง ความหลากหลายของผูคนในสังคม                   
ท้ังทางดานศาสนา วัฒนธรรม เพศ และวัย  
 
2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ ผูบริหารสถานศึกษา  
 1. โรงเรียนราชดําริ มีวัฒนธรรมองคกรดานการทํางานท่ีเปนระบบการทํางานเชิงคุณภาพ  
 2. โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ของโรงเรียนเพื่อสูความสําเร็จในความเปน
เลิศทางวิชาการและคุณธรรม โดยความรวมมือกันจัดทํากลยุทธของโรงเรียน  
 3. มีระบบงานหลัก (การเรียนการสอน) และระบบงาน สนับสนุน (งานกิจกรรมโครงการ) ท่ีปฏิบัติงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได โรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวม
ขอมูลมาใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 4. มีระบบการกํากับ ติดตามดูแลการจัดการศึกษา มีการปรับแผนการจัดการการศึกษาตามสภาพ
ปญหา ความตองการจําเปนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
 5. มีเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และ
รับผิดชอบ ตอผลการจัดการศึกษา  
 6. ผูบริหารมีความต้ังใจ มีความมุงม่ัน มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน ในการบริหารงาน สามารถ
เปน แบบอยางท่ีดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพรอมในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามบทบาท 
 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 1. นักเรียนไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี หลากหลาย ไดฝกทักษะการแสดงออก 
นําเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น รักการแสวงหาความรู และสามารถเช่ือมโยงความรูและทักษะดาน
ตางๆ อันจะนําไปสูการสรางผลงาน/นวัตกรรมได   
 2. ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอนมุงเนนให นักเรียนไดปฏิบัติจริง ใชรูปแบบวิธีการและ
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีเพื่อใหทันตอกระแสสังคมท่ี 
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการแกไขปญหา 
ตางๆ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ดานคุณภาพผูเรียน  

1. นักเรียนบางกลุมควรไดรับการสงเสริม ทักษะ ดานการสรางนวัตกรรม  
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อาทิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทาง วิชาการ

ระดับชาติ (O - NET) ของทุกรายวิชา  
3. การพัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหนักเรียนไดคนพบศักยภาพท่ีแทจริงของตนเอง 
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2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ ผูบริหารสถานศึกษา  
 1. ขยายเครือขายความรวมมือ ของผูมีสวน เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาใหตอเนื่อง  
 2. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ เนื่องจากเปนชวงเปล่ียนถายบุคลากร
รุนพี่สูรุนนอง 
 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 1. ครูควรจัดหาแหลงเรียนรูใหมๆ เพื่อใหทันตอสภาวะการท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนการ
นําภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรูใหมากข้ึน  
 2. สงเสริมและใหความรูครูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะผูท่ีมีความจําเปนและตองการ
ความชวยเหลือพิเศษ 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. พัฒนาคุณภาพทางดานวิชาการ ปรับวิธีการ และมาตรการซอมเสริมของนักเรียน 

2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย กิริยามารยาท 
3. สงเสริมใหครูทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 
4. จัดใหมีการอบรมครูและบุคลากร รวมท้ังการแลกเปล่ียนเรียนรูกับองคกรตางๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญ

ในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและผลท่ีเกิดจากนักเรียน
อยางตอเนื่อง 

5. มุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และคะแนน O-NET สูงข้ึน/สูงกวาคา
คะแนนเฉล่ียของระดับประเทศ ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

6. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและเปนสังคมแหงการเรียนรู 
  
ความตองการและการชวยเหลือ 
 1. การสนับสนุนและความรวมมือทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
 2. งบประมาณสนับสนุนสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานท่ี และแหลงเรียนรู  

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสรางขอสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตาม
แนวทางของการประเมินระดับชาติ คือ O–NET และ PISA 

4. การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาท่ีโรงเรียนตองการและจําเปน 
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 1. ประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
 2.  ประกาศการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
 3. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
 4. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
 5. ภาพกิจกรรม  

4 
Ê‹Ç¹·Õè 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 

[ 30 ]   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  2561   
 



 
ประกาศโรงเรียนราชดําริ 

เร่ือง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนา

คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องกําหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับ                

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหสถานศึกษาตองดําเนินการกําหนดมาตรฐาน และคา

เปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลาการและผูท่ีเกี่ยวของใชเปนกรอบดําเนินงาน         

วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนราชดําริจึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน     

ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

             ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

(นายสายัณห  ตายหลี) 

ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ 

 

(นางสาวสุวรรณา  เอมประดิษฐ) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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แนบทายประกาศโรงเรียนราชดําริ 

เร่ือง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี ้
 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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ประกาศโรงเรียนราชดําริ 

เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนา

คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องกําหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับ                

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหสถานศึกษาตองดําเนินการกําหนดมาตรฐาน และคา

เปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลาการและผูท่ีเกี่ยวของใชเปนกรอบดําเนินงาน         

วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชดําร ิ  มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

             ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

(นายสายัณห  ตายหลี) 

ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ 

 

 

 

 

(นางสาวสุวรรณา  เอมประดิษฐ) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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แนบทายประกาศโรงเรียนราชดําริ 

เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคํานวณ รอยละ ๗๕ 
     ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน            
ความคิดเห็น  และแกปญหา 

รอยละ ๗๕ 

     ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๘๐ 
     ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รอยละ ๘๐ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ ๕๐ 
     ๖)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๘๐ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ ๘๐ 
     ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ ๘๐ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๘๐ 
     ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม รอยละ ๘๐ 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ              
ทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม 
๓.๒  ใชส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม 
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คําสั่งโรงเรียนราชดําริ 
        ท่ี ๐๖/๒๕๖๒ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖1

 ********************** 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕    

มาตรา ๔๘  กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการกํากับดูแลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ดังนั้นเพื่อใหระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนราชดําริเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
อาศัยความตามมาตราท่ี ๓๙(๑) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
  1.๑  นายสายัณห  ตายหลี   ประธานกรรมการ 
  1.๒  นายมนตร ี   รัตนพจน  รองประธานกรรมการ 
  1.๓  นางจําลองกุล  หนูพรหม  รองประธานกรรมการ 
  1.๔  นายธีรวัฒน   เล่ือนฤทธิ์  รองประธานกรรมการ 
  1.๕  นางอรอุมา   บุญไตร   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๖  นางเสริมสุข  โชติชวงฉัตรชัย  กรรมการและเลขานุการ 
  หนาท่ี  วางแผนและกําหนดกลยุทธในการบริหารงาน ประสานงาน และใหคําปรึกษา 
 กํากับดูแล ใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
  2.๑  นางจําลองกุล  หนูพรหม  ท่ีปรึกษา  
  2.๒  นายธีรวัฒน   เล่ือนฤทธิ์  ท่ีปรึกษา 
  2.๓  นางอรอุมา   บุญไตร   ท่ีปรึกษา  
  2.๔  นายมนตร ี   รัตนพจน  ประธานกรรมการ 
  2.๕  นางขนิษฐา   เสนาพิทักษ  กรรมการ  
  2.๖  นายสมพร   สิมมา   กรรมการ  
  2.๗  นายวุฒิไกร   สาตี   กรรมการ 
  2.๘  นางเพ็ญศร ี  ภูกัน   กรรมการ      
  2.๙  นายธนาธร   ปญญารังกา  กรรมการ  
  2.๑๐  นางอินทิรา  รัตนานันท  กรรมการ 
  2.๑๑  นายกอพงษ  พันนาเหนือ  กรรมการ    
  2.๑๒  นางอุทุมพร  เจริญสุข   กรรมการ 
  2.๑๓  นางจนันทพร  โสตถิพันธุวราภา  กรรมการ 
  2.๑๔  นางสาวขวัญภิรมย สีออน   กรรมการ 
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  2.๑๕  นางสาวปานิสรา  วงศคําหาญ  กรรมการ 
  2.๑๖  นางสาวจันทรกานต จรรยา   กรรมการ 
  2.๑๗  นางสาวทัศนีย  กระแสสิงห  กรรมการ 
  2.๑๘  นายอิทธิยา  เกิดสุข   กรรมการ 
  2.๑๙  นางสาวกมลชนก  สิงหคํา   กรรมการ 
  2.๒๐  นางสาวสกุลรัตน  บัวคํา   กรรมการ 
  2.๒๑  นางอรภาณีย  จุรีพรทวีฤทธิ ์  กรรมการ 
   2.๒๒  นางธัญดา  ศรีวิชัย   กรรมการ 
  2.๒๓ นางสาวปาณิศา    กลํ่าวิจิตร  กรรมการ 
  2.๒๔  นางภิญญดา    อินทรสุริยะ  กรรมการ 
  2.๒๕  นางสาววรรธนวรรณ   พิทักษทรัพยากร  กรรมการ 
  2.๒๖  นางสาววิชุดา     ชาติวงษ   กรรมการและเลขานุการ 
  2.๒๗  นางสาวสิริญา     ทองหลอเลิศ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาท่ี ๑. วางแผนการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนราชดําริ  
   ๒. กํากับ ติดตาม การจัดการตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท้ัง ๓ มาตรฐาน 
   ๓. วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
   ๔. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  
 ๓. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ฝายรวบรวมขอมูล และจัดทําขอมูลแตละมาตรฐาน 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คณะกรรมการผูรับผิดชอบ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน
การส่ือสาร การคิดคํานวณ 

     นายธีรวัฒน   เล่ือนฤทธิ์ ท่ีปรึกษา 
     นางอรอุมา  บุญไตร  ท่ีปรึกษา 

๑.  นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ หัวหนา 
๒.  นางสุภัชชา  เวชวงษ  รองหัวหนา 
๓.  นางบุปผา  วรรณวัฒน กรรมการ 
๔.  นางสาวเพญ็พร นันตะเสน กรรมการ 
๕.  นางสาวภาณุมาส ลาภมากผล เลขานุการ 
๖.  นางสาวกาญจนา นะธ ี  ผูชวยเลขานุการ 

   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห    
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแกปญหา 

๑.  นายสมพร  สิมมา  หัวหนา 
๒.  นายสุธรรม  เอี่ยมสากล รองหัวหนา 
๓.  นายอภิเดช           เกษสุข  กรรมการ 
๔.  นางวิชชารี     รักธรรม  กรรมการ 
๕.  นางสาวกาญจนา บุนนาค   เลขานุการ 
๖.  นางสาวเสาวลักษณ สุภศร  ผูชวยเลขานุการ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คณะกรรมการผูรับผิดชอบ 
   ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๑.  นายวุฒิไกร  สาตี  หัวหนา 

๒.  วาท่ีรอยตรีรุงเรือง สายสรรคพงษ รองหัวหนา 
๓.  นางสาวนันทวดี ชมเดือน   กรรมการ 
๔.  นางสาวปยาภรณ นาคนาเกรด็ กรรมการ 
๕.  นางเบญจพร  ตรีระมาตร   เลขานุการ 
๖.  นางสาวพิมพชนก   แดนทอง          ผูชวยเลขานุการ 

   ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๑.  นางเพ็ญศร ี  ภูกัน  หัวหนา 
๒.  นางสาววัลลภา พงษาเทศ รองหัวหนา 
๓.  นายปุณณภัชร ไชยพรมมา กรรมการ 
๔.  นายชวงโชติ     ไชยวงศ  กรรมการ 
๕.  นายมาโนช  พันนุด    เลขานุการ 
๖.  นางสาวศศิธร ทรัพยเมือง ผูชวยเลขานุการ 

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑.  นายธนาธร  ปญญารังกา หัวหนา 
๒.  นางธัญยธรณ พุฒิสิริโรจน รองหัวหนา 
๓.  นางสุมานันทร         เลิศวรวนิช กรรมการ 
๔.  นางสาวสุชาวดี เกตชนก    เลขานุการ 
๕.  นางสาวเจนจิรา นาแวน  ผูชวยเลขานุการ 

   ๖) มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี      
ตองานอาชีพ 
 

๑.  นางอินทิรา  รัตนานันท หัวหนา 
๒.  นางสาวมยุรา บุษบิล  รองหัวหนา 
๓.  นายอํานาจ           แกวโกมล กรรมการ 
๔.  นางสาวอุดมลักษณ สนามทอง กรรมการ 
๕.  นางสาวสายชล แสงจันทอง กรรมการ 
๖.  นางสาวมณีรัตน แกวการไร   เลขานุการ 
๗.  นางสาวนาริพรรณ เขียวเลง  ผูชวยเลขานุการ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี ตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

๑.  นายกอพงษ    พันนาเหนือ หัวหนา 
๒.  นางจิราภรณ  เลียงชัยศิริ รองหัวหนา 
๓.  นางอัชรา  จันทรภักตร กรรมการ 
๔.  นางสาวศุทธินี เพียรไพบูลย   เลขานุการ 
๕.  นายชลศรัณย มีดี  ผูชวยเลขานุการ 

   ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน
ไทย 

๑.  นางอุทุมพร  เจริญสุข  หัวหนา 
๒.  นายสุบิน  สงแสง  รองหัวหนา 
๓.  นางกฤตติกา  วงศอัศวิน กรรมการ 
๔.  นางสมหมาย  สวางเนตร กรรมการ 
๕.  นายวีรยุทธชัย กรุณา    เลขานุการ 
๖.  นางสาวสุธิดา แกวแดง  ผูชวยเลขานุการ 
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   ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย 

๑.  นางจนันทพร  โสตถิพันธุวราภา หัวหนา 
๒.  นายวัชระ  อยูสวัสด์ิ รองหัวหนา 
๓.  นางสาวธิดา  สิงหเดชวีระชัย กรรมการ 
๔.  นายจตุรเมธ  ชินบัญชากุล กรรมการ 
๕.  นางสาววรรณวิสา โปรยขุนทด   เลขานุการ 
๖.  นางสาวสุวนันท นิวงษา  ผูชวยเลขานุการ 

   ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 

๑.  นางสาวขวัญภริมย สีออน  หัวหนา 
๒.  นางสาวเพญ็พร วงคศรีจันทร รองหัวหนา 
๓.  นางสาวพิกุล  พุมสี  กรรมการ 
๔.  นางสุมาลี  ขุนศร ี  กรรมการ 
๕.  นางสาวมิณฑิตา ดอนปาน   เลขานุการ 
๖.  นางสาวกมลวรรณ สุวรรณขวา ผูชวยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ     
การจัดการ 
2.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
 

 

    นางจําลองกุล  หนูพรหม ท่ีปรึกษา 
    นายมนตรี  รัตนพจน ท่ีปรึกษา 

๑.  นางสาวปานิสรา วงศคําหาญ หัวหนา 
๒.  นายชลนที  พั้วสี  รองหัวหนา 
๓.  นางรุงรัตน  พันนาเหนือ กรรมการ 
๔.  นางสาวกฤตภัค มังคละ   เลขานุการ 
๕.  นางสาววิชุดา ชาติวงษ  ผูชวยเลขานุการ 

๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๑.  นางสาววิชุดา ชาติวงษ  หัวหนา 
๒.  นางสาววรรธวรรณ พิทักษทรัพยากร รองหัวหนา 
๓.  นางภิญญดา  อินทรสุริยะ กรรมการ 
๔.  นางสาวสิริญา ทองหลอเลิศ เลขานุการ 

๕.  นางมัทนียา  สุดจิตร  ผูชวยเลขานุการ 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน
คุณภาพผู เรียนรอบดานตามหลัก สูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
 

๑.  นางสาวจันทรกานต จรรยา  หัวหนา 
๒.  นางณัฐชริดา   บัณฑุกากาญจน รองหัวหนา 
๓. นางสาววิไลลักษณ สงเสริม  กรรมการ 
๔.  นางสาวกฤษฎิ์กนิษฐ ประทุมมณี กรรมการ 
๕.  นางสาวสมรัก อินทวิมลศรี เลขานุการ 

๖.  นางสาววิริญญา ภาสําราญ ผูชวยเลขานุการ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๑.  นางสาวทัศนีย กระแสสิงห หัวหนา 
๒.  นายธีรภักด์ิ  จันทะคง รองหัวหนา 
๓.  นายเสรี  เรืองสา  กรรมการ 
๔.  นางสาวปาริฉัตร ตระกูลใต กรรมการ 
๕.  นางสาวกนกวรรณ ควบรัมย เลขานุการ 

๖.  นางสาวสรัญญา เกษสุข  ผูชวยเลขานุการ 
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2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

๑.  นายอิทธิยา  เกิดสุข  หัวหนา 
๒.  นายปยะ  มีจันทร  รองหัวหนา 
๓.  นางรัฐนภา  รัชชะจิตติ กรรมการ 
๔.  นางจิรัฏฐ  อรุณโชติวงษ เลขานุการ 

๕.  นางสาวหทัยรัตน พละศูนย ผูชวยเลขานุการ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร จัดการและการ
จัดการเรียนรู 

๑.  นางสาวกมลชนก สิงหคํา  หัวหนา 
๒.  นายปริญญา  นุนโชติ  รองหัวหนา 
๓.  นายปาณเดชา พันธุโม   กรรมการ 
๔.  นายวสันต  เล่ืองลือ  เลขานุการ 

๕.  นางดวงพร  เชียวนาชม ผูชวยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

    นายธีรวัฒน  เล่ือนฤทธิ์ ท่ีปรึกษา 

๑.  นางสาวสกุลรัตน บัวคํา  หัวหนา 
๒.  นางเสริมสุข   โชติชวงฉัตรชัย รองหัวหนา 
๓.  นายเลอคัลลาล   ลาล  กรรมการ 
๔.  นายสิทธิพร   สุขเจริญ  กรรมการ 

๕.  นางสาวศิริรักษ ปนใจ  เลขานุการ 

๖.  นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ ผูชวยเลขานุการ 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง
เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 

๑.  นางอรภาณีย  จุรีพรทวีฤทธิ์ หัวหนา 
๒.  นายวิษณุพล   ศิวินา  รองหัวหนา 
๓.  นางสาวโฉมวลี   เจือวงษ  กรรมการ 
๔.  นายวิรัตน   ธรรมโหร เลขานุการ 

๕.  นางสาวฐิติมา สิทธิกัน  ผูชวยเลขานุการ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

๑.  นางธัญดา    ศรีวิชัย  หัวหนา 
๒.  นางสาวอัมพันธ   สีเท่ียงธรรม รองหัวหนา 
๓.  นางสาววิภาพรรณ   ทุมเสน  กรรมการ 
๔.  นางสาวธนัชพร อุนนอย  เลขานุการ 

๕.  นางสาววิมลวรรณ แจงนิล  ผูชวยเลขานุการ 

๓.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 

๑.  นางสาวปาณิศา   กลํ่าวิจิตร หัวหนา 
๒.  นางวันเพ็ญ    เทศเวช  รองหัวหนา 
๓.  นายธนภูมิ    ศรีธนเมตตาชัย กรรมการ 
๔.  นางสาวนัฐกานต ขอเจริญ  เลขานุการ 

๕.  นางสาวมัลลิกา คุณสุข  ผูชวยเลขานุการ 

๓.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

๑.  นางภิญญดา   อินทรสุริยะ หัวหนา 
๒.  นางศศิธร    รัตนานนท รองหัวหนา 
๓.  นางธัญดา  ศรีวิชัย  กรรมการ 
๔.  นางธัญยธรณ พุฒิสิริโรจน กรรมการ 

๕.  นางวันเพ็ญ  เทศเวช  กรรมการ 
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 ๖.  นางสาวอัมพันธ สีเท่ียงธรรม กรรมการ 

๗.  นางสาวอโณชา พงษแฉลม กรรมการ 
๘.  นางสาวธนัชพร อุนนอย  กรรมการ 
๙.  นางสาววรรธนวรรณ  พิทักษทรัพยากร เลขานุการ 

๑๐.  นางสุมานันทร เลิศวรวนิช ผูชวยเลขานุการ 
 

 หนาท่ี ๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๒. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหลงขอมูล รองรอย ตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 
  ๓. จัดทําสารสนเทศ วางแผนการเก็บขอมูล ท่ีจําเปนตองใชเปนหลักฐานสําหรบัการประเมิน
 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
  ๔. ประสานเพื่อดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่อทําเปนขอมูล
 สารสนเทศในแตละมาตรฐานการศึกษา 
  ๕. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พรอมหลักฐาน จัดทําเปนแฟมมาตรฐาน  
 การศึกษาของโรงเรียน   
  ๖. นําเสนอผลการประเมินในแตละมาตรฐานตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
 สถานศึกษาโรงเรียนราชดําร ิ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๗. เตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก 
  ๘. หนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง 
SAR(Self Assessment Report)  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  4.๑  นางสาววิชุดา  ชาติวงษ   ประธานกรรมการ 
  4.๒  นางสาววรรธนวรรณ  พิทักษทรัพยากร  กรรมการ 
  4.๓  นางภิญญดา  อินทรสุริยะ  กรรมการ 
  4.๔  นางสาวภาณุมาส  ลาภมากผล  กรรมการ 
  4.๕  นางสาวปานิสรา  วงศคําหาญ  กรรมการ   
  4.๖  นางมัทนียา   สุดจิตร   กรรมการ 
  4.๗  นายชวงโชติ  ไชยวงศ   กรรมการ 
  4.๘  นางเพ็ญศรี   ภูกัน   กรรมการ 
  4.๙  นางสาวศศิธร  ทรัพยเมือง  กรรมการ 
  4.๑๐  นางสาวสิริญา     ทองหลอเลิศ  กรรมการและเลขานุการ 
  หนาท่ี ๑. รวบรวมขอมูลสารสนเทศจากการดําเนินงานประจํา ออกแบบการนําเสนอขอมูล
 สารสนเทศ วิเคราะห และแปลผล 
   ๒. จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานการ
 พัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป  ผลการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษา 
 สรุปผลการพัฒนาและการนําผลการพัฒนาไปใช  

  ๓. นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการผูบริหารโรงเรียน 
 พิจารณาใหความเห็นชอบ 
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  ๔. รายงานและเปดเผยตอผูเกี่ยวของ  ผูปกครอง ชุมชน  และหนวยงานตนสังกัด 
   ๕. หนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  
๕. คณะกรรมการนิเทศติดตาม 
      5.๑  นายสายัณห  ตายหลี   ท่ีปรึกษา 
      5.๒  นายมนตร ี   รัตนพจน  ประธานกรรมการ 
      5.๓  นางจําลองกุล  หนูพรหม  กรรมการ  
  5.๔  นายธีรวัฒน  เล่ือนฤทธิ์  กรรมการ 
      5.๕  นางอรอุมา   บุญไตร   กรรมการ 
     5.๖  นางสาววชุิดา  ชาติวงษ   กรรมการและเลขานุการ 
      5.๗  นางสาวสิริญา  ทองหลอเลิศ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาท่ี ๑. อํานวยการจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานในมาตรฐานตาง ๆ  
   ๒. นิเทศติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายให
 เปนไปดวยความเรียบรอย 
   ๓. ตรวจสอบพัฒนางานใหมีความกาวหนาโดยลําดับ ติดตามดูแลใหเปนรูปธรรม 
   ๔. ประเมินผลการทํางานทุกระยะเพื่อการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
   ๕. หนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

    ขอใหทุกทานปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชนสูงสุด 
 ตอทางราชการ 
 

          ส่ัง ณ วันท่ี  ๗   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                   

             
 

                                  
          (นายสายัณห  ตายหลี) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําริ   
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คําสั่งโรงเรียนราชดําริ 
ท่ี ๐๗/๒๕๖๒ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑  
............................................ 

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๕           
ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ท้ังนี้
ดวย   การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ    เพื่อพิจารณาและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยดําเนินการใหตามข้ันตอนจํานวน ๘ องคประกอบ ท้ังนี้เพื่อใหการจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชดําริ ดังนี้ 

  
๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
    ๑. นายสายัณห ตายหลี  ผูอํานวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
    ๒. นายมนตรี  รัตนพจน รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ รองประธาน  
    ๓. นางสาวสิริลักษณ วงศเพชร ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๔. นางดวงยุพา บุญลาภรัตน ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ  
    ๕. นางจําลองกุล หนูพรหม รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
    ๖. นายธีรวัฒน เล่ือนฤทธิ์ รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ กรรมการ 
    ๗. นางอรอุมา บุญไตร  รองผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล  กรรมการ 
    ๘. นางสาววิชุดา ชาติวงษ  คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
 

ปฏิบัติหนาท่ี ๑. ศึกษาทําความเขาใจ เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๒. ศึกษาและพิจารณาผลการประเมินตนเองของโรงเรียนราชดําริ   จากเลมรายงาน    

                         การประเมินตนเองของสถานศึกษา (ฉบับราง) (Self Assessment Report:SAR) 
  ๓. เสนอแนะและใหขอคิดเห็นตอโรงเรียนราชดําริ   ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
      การศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  พรอมท้ังบันทึกเปนลายลักษณ
      อักษรมอบใหแกโรงเรียน 

   ๔. สงเสริมใหโรงเรียนราชดําริ  จัดทําจากเลมรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
       (Self Assessment Report :SAR)  ตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการศึกษา 

      ข้ันพื้นฐานกําหนด 
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 ท้ังนี้เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย  ใหผูท่ีไดรับ
การแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถเปนไปตามวัตถุประสงคและเกิดผลดีตอสถานศึกษาตอไป 
 
  ส่ัง ณ วันท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
  
  
  
 

                                 (นายสายัณห  ตายหลี) 
                                           ผูอํานวยการโรงเรียนราชดําร ิ
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  รางวัลเกียรติยศวงโยธวาทติโรงเรยีนราชดําร ิปการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภท Marching Parade รายการ BSRU 

Thailand Band Competition 2019 ระดับความสามารถ เหรียญทอง 90.53 คะแนน พรอมทุนสงเสริม 20,000 บาท 

2.รางวัลคฑากรดีเดน ประจําป 2562 นายธนาดุล สายบุตร  
   พรอมทุนสงเสริม 3,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดวง  โยธวาทิตชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท Battery Battle รายการ 
BSRU Thailand Band Competition 2019 ระดับความสามารถ เหรียญทอง 86.50 คะแนนพรอมทุนสงเสริม 3,000 บาท  
4.รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเภท Marching Parade รายการกรมพลศึกษา พรอมทุนสงเสริม 35,000 
บาท  
5.รางวัลเคร่ืองลมดีเดน(Best Sound) ประจําป 2562 พรอมทุนสงเสริม 5,000 บาท 
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แสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนาเดีย  มะยูมิง ไดรับรางวัลเหรียญทอง  

การแขงขันเลานิทาน (story telling) ม.4 - ม.6  

ครูผูควบคุม ครูอโณชา  พงษแฉลม 

นางสาวกานตธิดา  ยางเพ็ชร 

นางสาวนารีรตัน  ประชุมฉลาด 

นางสาวมณทิรา  กันหาวรรณะ 

ไดรับรางวัลเหรียญทอง  

การแขงขันทําอาหาร นํ้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 - ม.6    

ครูผูควบคุม ครูอรภาณีย  จุรีพรทวีฤทธ์ิ 

ครูพิมพชนก  แดนทอง 

นายรุทชกร  โกมลวิริยะกุล 

ไดรับรางวัลเหรียญทอง  

การแขงขันเด่ียวระนาดเอก ม.4 - ม.6    

ครูผูควบคุม ครูสมศักด์ิ  ชะวาลา 

เด็กหญิงมนัญชยา  ลอยลม 

ไดรับรางวัลเหรียญทอง  

การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพรองทางการไดยิน 

ม.1 - ม.3    

ครูผูควบคุม ครูธัญดา ศรีวิชัย 

ครูมัลลิกา  คุณสุข 
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ชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติ ป 2562 

หมูบาน สพฐ.คายยอยท่ี 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก 
 

 

 
 

โรงเรียนราชดําริ โดยผูอํานวยการสายัณห  ตายหลี ไดนําคณะครูและนักเรียนรวมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติ ณ หมูบาน สพฐ. 

คายยอยท่ี 3 ภาคกลาง ภาคตะวันออก เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิด

ลูกเสือไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ ระหวางวันท่ี 21 – 25 มกราคม พ.ศ. 

2562  ณ คายลูกเสือวชิราวุธ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
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โรงเรียนปลอดขยะ (Eco-school) 
 

 

 

 

โรงเรียนราชดําริรับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Eco - school) เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562        

ณ หองโสตทัศนศึกษา โดยมีคณะกรรมกรรมการ นางสาวอัลลิยา  เหมือนอบ จากกองทุนสัตวปาโลก WWF  นายศรัณย     

ชุมจินดา จาก บริษัทอีเกีย แหงประเทศ  และ นายวชิราวุฒิ อุนใจ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รวมประเมิน

งานโรงเรียนปลอดขยะ ท้ังน้ีมุงสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมใหไดคุณภาพมาตรฐาน 
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กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอโครงการ Mini English Program 

       งานแนะแนวรวมกับโครงการ Mini English Program โรงเรียนราชดําริ เขารวมประชาสัมพันธการรับ

สมัครเพื่อศึกษาตอโครงการ Mini English Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2562 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในวันที่ 13 มกราคม 2562 โดยมีนักเรียนโครงการ Mini English 

Program เขารวมประชาสัมพันธดังน้ี นางสาวศิรประภา  คําเครือ และ นางสาววารีตา วินทะไชย  

ม.5/1 

 

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ของโรงเรียนโครงการ EP/MEP ระดับ
โซน A 
           ไดรับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 เหรียญทอง ในการแขงขนัโครงงานวิทยาศาสตร ภาค
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษของโรงเรียน
โครงการ EP/MEP ระดับโซน A และเปนตัวแทนเขาแขงขันระดับภาคกลางภาคตะวันออก ณ 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 มีรายชื่อนักเรียน
ดังน้ี นายณภัทร  โพธ์ิศรีทอง นายบุณยกร  เปรมรัตนชัย และนางสาวณัฐณชิา  รัตนวัน ชั้น 
ม.4/1 โดยมีครูสิริญา ทองหลอเลิศ และ Mr. Lloyd Pio Apsay เปนครูที่ปรึกษาโครงงาน 
 

โครงการ MEP ( Mini English Program)  
โครงการ MEP มีการสงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลายตามความสามารถของผูเรียนและมีนักเรียนไดรับรางวัลมากมายดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ Mini English Program (MEP) โรงเรียนราชดําริ พรอมคณะผูบริหารและคณะครู  นํานักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  

ณ  วิทยาลัยดุสิตธานี  กรุงเทพมหานคร 

 

แนะนําหองสมุด MEP 

           หองสมุดที่มีความทันสมัย ประกอบดวยหนังสือใหมที่

ความหลากหลาย ทั้งหนังสือที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

ไดแก หนังสือวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 

รวมถึงหนังสือเตรียมสอบ ไมวาจะเปนขอสอบ GAT TOEFL 

IELS และ SAT เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการศึกษาคนควา

เพิ่มเติมของนักเรียน และสนับสนุนใหนักเรียนพัฒนาตนเองสู

โลกสากล 

 

แนะนําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร MEP 
          หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร MEP แหลงเรียนรูวิทยาศาสตรที่
เปนไปตามมาตรฐาน  พรอมสงเสริมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีอุปกรณทางวิทยาศาสตร
และบรรยากาศหองปฏิบัติการที่เอ้ือตอการเรียนรูและการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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งานธนาคารโรงเรยีน 

งานธนาคารโรงเรียน มีกิจกรรมตางๆ มากมายเพื่อสงเสริมสนับสนุนผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักออมดีเดน กิจกรรมออมสินสัมพันธ ภาค 2 โครงการรักน้ํา 

กิจกรรมอบรมนักเรียนท่ีปฏิบัติงานเจาหนาท่ีธนาคารโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562 

รับรางวัลการประกวดธนาคารโรงเรียน สายสามัญ  

จากกิจกรรมสงเสริมการออม ประจําปการศึกษา 2561 
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