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ค ำน ำ 
 

 ในรอบปีการศึกษา 2563  ท่ีผ่านมา โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้มีการพัฒนาในแต่ละด้าน            
มาเป็นล าดับ และสรุปผลโดยใช้มาตรฐาน และตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นหลัก  ในการประเมินคุณภาพภายใน บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนได้มีการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ
ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจของโรงเรียน ตลอดจนโครงการ งาน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนราชวินิตบางเขน เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้ังนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถตามความถนัด ความสนใจ
ของนักเรียน ท าให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นการสะท้อนภาพแห่งความส าเร็จในการบริหารงานโรงเรียน  
ในรอบปีการศึกษา 2563  ท่ีผ่านมา ขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีท าให้ผลการพัฒนาคุณภาพ                 
ทางการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตบางเขนได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติโรงเรียน 

              
       อำคำร 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษำ                     สนำมกีฬำอเนกประสงค ์
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรมสามัญศึกษา ต้ังอยู่ ท่ีเลขท่ี 22/18 หมู่บ้านชินเขต ซอย1/22             
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร เนื้อท่ี 9 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเป็นท่ีดินของคุณย่าผัน 
ค าจงจิตร สภาพเดิมเป็นท่ีลุ่ม มีแอ่งน้ า ต้นกกและหญ้าปล้องขึ้นเต็มบริเวณพื้นท่ี  คุณย่าผัน ค าจงจิตร              
ได้มอบท่ีดินแปลงนี้ให้แก่วัดทองสุทธาราม  แขวงบางซื่อ ปีพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย์  
เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม และนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียนสุวรรณ สุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในท่ีดิน
ของวัดทองสุทธารามได้รับนักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมายและนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6            
เป็นจ านวนมากในแขวงบางซื่อ ท่าทราย ทุ่งสองห้อง และอ าเภอเมืองนนทบุรี ยังไม่มีโรงเรียนใกล้บ้านต้อง    
เดินทางไปเรียนต่อยังโรงเรียนท่ีอยู่ไกล ๆ ด้วยเจตนารมณ์และศรัทธาของท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์           
ในการท่ีจะให้ การสนับสนุนการศึกษาของชาติและให้เยาวชนไทยทุกฐานะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้มากขึ้น 

             
พระครูสุวรรณสุทธำรมย ์    คุณย่ำผัน ค ำจงจิตร 

 วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ได้ท าหนังสือ
อนุญาตให้กรมสามัญศึกษาใช้ท่ีดินแปลงนี้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญ
ศึกษา โดยดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และเจ้าหน้าท่ีกรมสามัญศึกษา นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดสุวรรณ สุทธารามวิทยา ได้เข้ามาส ารวจพื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างโรงเรียน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 
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 วันที่  14 สิงหำคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้ตอบรับการใช้ท่ีดินแปลงนี้ก่อสร้างโรงเรียน
มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 โรง ช่ือ “โรงเรียนบางเขนวิทยา” โดยเช่าพื้นท่ีนี้กับกรมการศาสนาเป็นเวลา 30 ปี และส้ินสุดตามสัญญา
เช่าในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2531 

  
ภำพบรรยำกำศของโรงเรียนในช่วงแรก 

 วันที่ 16 เมษำยน 2530 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดทองสุทธารามวิทยาซึ่งเป็น
โรงเรียนพี่ เป็นผู้รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1เข้าเรียนในโรงเรียนบางเขนวิทยา จ านวน 4 ห้องเรียน                 
มีนักเรียนจ านวน 200 คน โดยมี นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาเป็น
ผู้ดูแลการจัดต้ังโรงเรียนบางเขนวิทยาและปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารเป็นการช่ัวคราว ปีการศึกษา 2531                 
กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนบางเขนวิทยารับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน                   
6 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 300 คน โดยใช้อาคารเรียนท่ีโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  
 วันที่1 มิถุนำยน 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 
ได้รับค าส่ังให้รักษาการในต าแหน่ง “ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา” 

   
ภำพบรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรยีนในช่วงแรก 

 วันที่ 20 กรกฎำคม 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 
รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับมอบอ านาจเป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาลงนามใน
หนังสือกรรมสิทธิ์การใช้ท่ีดินแปลงนี้สร้างโรงเรียนเมื่อด าเนินการในเรื่องท่ีดินเรียนร้อยแล้วโรงเรียนบางเขน
วิทยาได้ด าเนินการจัดท าโครงการ “รวมน้ าใจสู่ บ.ว.” เพื่อระดมทุนท าห้องเรียนช่ัวคราวของโรงเรียน
บางเขนวิทยา โดยปรับปรุงพื้น ท่ีซ่อมแซมโรงเรียน  ท่ีบริษัทชินเขตมอบให้กับโรงเรียน โดยได้รับ                        
การสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยาคณะกรรมการวัดทองสุทธารามและ                
ผู้มีอุปการคุณในหมู่บ้านชินเขต 
 
  



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  3  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

   
ภำพกำรกอ่สร้ำงอำคำรเรียนแรกของโรงเรียน 

 วันที่ 16 สิงหำคม 2531 คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ได้เข้ามาพัฒนาพื้นท่ี
บริเวณท่ี จะท าอาคารช่ัวคราว ซึ่งมีต้นกกสูงท่วมศีรษะ 
  วันที่ 12 กันยำยน 2531 เทพื้นท่ีห้องอาคารเรียนช่ัวคราวเสร็จเรียบร้อย ในวันท่ี 28 กันยายน 
2531 ส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบางเขนวิทยาและวันท่ี 
11 ตุลาคม 2531 ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยามาสู่โรงเรียนบางเขนวิทยาและ
เปิดท าการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา 

    
ภำพกำรกอ่สร้ำงอำคำรเรียนแรกของโรงเรียน 

 วันที่  1 พฤศจิกำยน 2531 โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต                
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ให้ใช้ช่ือโรงเรียนว่า โรงเรียนราชวินิตบางเขน                  
เพื่อเป็นไปตามพระราชด าริ ในการจัดต้ังโรงเรียน 

     
ภำพกำรกอ่สร้ำงอำคำรเรียนที่สองและสำมของโรงเรียน 

 วันที่  2 กรกฎำคม  2534   กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                      

ให้ เป ล่ียน ช่ือ โรงเรียนบางเขนวิทยาเป็น  โรงเรียน ราชวินิ ตบางเขนและได้รับ  พ ระราชทาน                              

พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ               

เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  
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             ภำพตรำสญัลกัษณ์ของโรงเรียน              และบรรยำกำศของโรงเรียนในปัจจุบนั 

 วันที่  25  พฤศจิกำยน  2540  ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2540 ในวันท่ี 30 มกราคม 2541 

ปีกำรศึกษำ 2546  ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและคณะกรรมการการศึกษาเขตหลักส่ี                       
ให้เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีชุมชนให้การยอมรับ 

ปีกำรศึกษำ 2547  ได้รับการคัดเลือกให้ เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนน า ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ปีกำรศึกษำ 2547  ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ให้เป็นตัวแทนโรงเรียนเดียวในกรุงเทพมหานครในการเป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการให้ความรู้เรื่อง                    
“การเพิ่มผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” 

ปีกำรศึกษำ 2548  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าในโครงการ “ก้ำวย่ำงอย่ำงเข้ำใจ” 
เพื่อส่งเสริมเพศศึกษาส าหรับเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนของกองทุนโลก โดยกระทรวงสาธารณสุข 

ปีกำรศึกษำ 2548  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

14 กุมภำพันธ์ 2549 ผ่านการรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อ าเภอ                  
1 โรงเรียนในฝัน 

30  มิถุนำยน 2549  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา และทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 

26 - 28 กุมภำพันธ์ 2550  ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสอง) เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  สมศ. 

28 กันยำยน 2552  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น ตามโครงการ
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจ
พอเพียง และภูมิปัญญาไทยของดีมีคุณค่าของ สพท.กทม.2 

14 ธันวำคม 2552  ได้รับโล่เกียรติยศเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมี คุณภาพ           
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

25 กุมภำพันธ์ 2553  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2552 “สถำนศึกษำพอเพียง 2552” 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  5  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

4 กุมภำพันธ์ 2554  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ ใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อ สู่สถานศึกษา
และชุมชน กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา (2) จากมูลนิธิประเทศไทย                    
ใสสะอาด 
 5 กุมภำพันธ์ 2554  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดภาพวาด “พอเพียงเพื่อไทย
ใสสะอาด” ด้านส่ิงแวดล้อมจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

6 สิงหำคม 2554  ได้รับโล่เกียรติคุณส่งเสริม และสนับสนุนโครงการรินน้ าใจสู่น้องชาวใต้                 
พ.ศ.2554 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา สงขลา และสตูล จากกระทรวงศึกษาธิการ 

25 ธันวำคม 2555  ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสาม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  

16 สิงหำคม2556  ได้รับคัดเลือกเป็นชมรมคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556    
จากส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

27 พฤษภำคม 2556   ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                          
จากต้นสังกัด  ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจ าปี 2556 
ผลการติดตามตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม 

15 ธันวำคม 2556  ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรม ระดับมัธยมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระศรีมหาธาตุ 

11 มกรำคม 2557  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันตอบปัญหา 
“สาระความรู้ ท่ั ว ไป” เนื่ องในงานวัน เด็กแห่ งชาติ  ประจ าปี  2557 จากสภาสตรีแห่ งชาติ ใน                           
พระบรมราชินูปถัมภ์ 

24 กันยำยน 2557  ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้นสังกัด
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจ าปี 2557 ผลการติดตาม
ตรวจสอบมีคุณภาพ   ดีเยี่ยม 

26 กันยำยน 2557  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทย และดนตรี
พื้นบ้าน ประจ าปี 2557  จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 11 พฤศจิกำยน 2557 ได้รับโล่เกียรติยศสนับสนุนการอบรมโครงการ ปฏิบัติธรรมน าปัญญา                
ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากกรมกิจการพลเรือนกองบัญชาการกองทัพไทย 
 13 กรกฎำคม  2558   ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                           
จากต้นสังกัดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจ าปี 2558 
ผลการติดตามตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 9  ตุลำคม  2558  รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (ป.ป.ส.) ปีการศึกษา 
2557 
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 25 มกรำคม 2560 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ประจ าปี 2559 
 27 เมษำยน 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 
 9 กุมภำพันธ์ 2562 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ประจ าปี 2561 
 3 ตุลำคม  2562  รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
 13-14 กุมภำพันธ์  2563  ผ่านการประเมินภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)  สมศ.  โดยผลการประเมินท้ัง 3 ด้าน อยู่ระดับคุณภาพ ดีมำก 
 

 
 
เว็บไซต์โรงเรียน  www.rvb.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  02-580-1555 
โทรสำร   02-580-9482 
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2. ข้อมูลผู้บริหำร 

 1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   นายธัญวิชญ ์ ไตรรัตน ์

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการวิจัยการศึกษา 

 ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนราชวินิตบางเขน ต้ังแต่ ก.พ. 2564  จนถึงปัจจุบัน  

 2) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    มีจ านวน  3 คน  ประกอบด้วย 

2.1 นางศศิพิมพ์   วรรณกูล  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา     

 ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ 

  2.2 นางสาวรัศมี   วงวิลัย    

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 

 ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

2.3 นายพลพีระ   วงศ์พรประทีป  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

 (สังคมศึกษา), ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 

 ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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3. ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 1)  ข้อมูลพื้นฐำนของครูและบุคลำกรทั้งโรงเรียน   

     1.1)  ภำคเรียนที่ 1       

        1.1.1)  ครูประจ ำกำร     มีจ ำนวนทั้งสิ้น  85  คน   

ที่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

อำยุ

เฉลี่ย 

(ปี) 

อำยุรำชกำร

เฉลี่ย 

(ปี) 

จ ำนวนครูในแต่ละต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ (คน) 

ครูผู้ช่วย 

 

ครู 

คศ.1 

ครู 

คศ.2 

ครู 

คศ.3 

ครู 

คศ.4 

1 ภาษาไทย 40.2 10.8 2 2 4 2 0 

2 ภาษาต่างประเทศ 42.15 11.26 2 5 5 2 0 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

39 12 0 8 4 1 0 

4 คณิตศาสตร ์ 38 12 2 5 5 0 0 

5 วิทยาศาสตร์ 39 13 2 7 4 3 0 

6 ศิลปะ 57 30 1 0 4 1 0 

7 การงานอาชีพ 54 31 0 1 2 1 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 41 17 1 1 2 1 0 

9 กิจกรรมแนะแนว 45 19 1 0 0 1 0 

10 ห้องสมุด 44.33 13.66 0 2 1 0 0 

                    เฉลี่ย / รวม 43.96 16.97 11 31 31 12 0 

        

1.1.2)  ครูอัตรำจ้ำง   มีจ ำนวนทั้งสิ้น  4   คน   
ที่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อำยุเฉลี่ย (ปี) จ ำนวน (คน) 

1 ภาษาไทย - 0 

2 ภาษาต่างประเทศ - 0 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 0 

4 คณิตศาสตร ์ - 0 

5 วิทยาศาสตร์ 26 3 

6 ศิลปะ - 0 

7 การงานอาชีพ - 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 31 1 

9 กิจกรรมแนะแนว - - 

10 ห้องสมุด - 0 

                       เฉลี่ย / รวม 28.50 4 
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1.2)  ภำคเรียนที่ 2       

1.2.1)  ครูประจ ำกำร     มีจ ำนวนทั้งสิ้น  81  คน      

ที่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

อำยุ

เฉลี่ย 

(ปี) 

อำยุรำชกำร

เฉลี่ย 

(ปี) 

จ ำนวนครูในแต่ละต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ (คน) 

ครูผู้ช่วย 

 

ครู 

คศ.1 

ครู 

คศ.2 

ครู 

คศ.3 

ครู 

คศ.4 

1 ภาษาไทย 40.3 10.8 1 3 4 2 0 

2 ภาษาต่างประเทศ 46.12 17.2 2 5 5 1 0 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

38 12 0 8 4 1 0 

4 คณิตศาสตร ์ 38 12 2 5 5 0 0 

5 วิทยาศาสตร์ 40 13 2 7 4 3 0 

6 ศิลปะ 50 30 1 0 2 1 0 

7 การงานอาชีพ 54 31 0 1 2 1 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 41 17 1 1 2 1 0 

9 กิจกรรมแนะแนว 30 30 1 0 0 0 0 

10 ห้องสมุด 44.33 13.66 0 2 1 0 0 

                    เฉลี่ย / รวม 42.76 18.67 10 32 29 10 0 

     

     1.2.2)  ครูอัตรำจ้ำง   มีจ ำนวนทั้งสิ้น   7  คน   

ท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อำยุเฉลี่ย (ปี) จ ำนวน (คน) 

1 ภาษาไทย - 0 

2 ภาษาต่างประเทศ 26 1 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 0 

4 คณิตศาสตร์ - 0 

5 วิทยาศาสตร์ 27 4 

6 ศิลปะ - 0 

7 การงานอาชีพ - 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 31 1 

9 กิจกรรมแนะแนว 33 1 

10 ห้องสมุด - 0 

                       เฉล่ีย / รวม 29.27 7 
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 2) ข้อมูลครูที่มีชั่วโมงสอน จ ำแนกรำยภำคเรียน 

      2.1)  ครูประจ ำกำร   

       2.1.1)  ภำคเรียนที่ 1 

ที่ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตำม

วิชำเอก 

ครูที่สอนตำมควำม

ถนัด 
รวมจ ำนวนครู

ทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ (คน) 
จ ำนวน

(คน) 
ร้อยละ 

จ ำนวน

(คน) 
ร้อยละ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 90.9 1 9.1 10 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13 92.85 1 7.14 14 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

13 100 0 0 13 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 12 100 0 0 12 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15 93.75 1 6.25 16 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 100 0 0 6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3 75 1 25 4 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5 100 0 0 5 

9. กิจกรรมแนะแนว 2 100 0 0 2 

10. ห้องสมุด 1 33.33 2 66.66 3 

รวมทั้งหมด 79 92.94 6 7.06 85 
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  2.1.2) ภำคเรียนที่ 2 

ที่ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตำม

วิชำเอก 

ครูที่สอนตำมควำม

ถนัด 

รวมจ ำนวนครู

ทั้งหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ  

(คน) 
จ ำนวน

(คน) 
ร้อยละ 

จ ำนวน

(คน) 
ร้อยละ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 90 1 10 10 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 12 92.30 1 7.69 13 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

12 100 0 0 12 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 13 100 0 0 13 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15 93.75 1 6.25 16 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 100 0 0 4 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3 75 1 25 4 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5 100 0 0 5 

9. กิจกรรมแนะแนว 1 100 0 0 1 

10. ห้องสมุด 1 33.33 2 66.66 3 

รวมทั้งหมด 74 91.36 8.64 11.56 81 

 

หมำยเหตุ ครูท่ีสอนตรงความถนัด หมายถึงครูท่ีไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอน 

เพราะมีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ  
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  2.2)  ครูอัตรำจ้ำง 

  2.2.1) ภำคเรียนที่ 1 

ที่ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตำม
วิชำเอก 

ครูที่สอนตำมควำม
ถนัด 

รวมจ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ 
(คน) 

จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

0 0 0 0 0 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 0 0 0 0 0 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 1 33.33 2 66.67 3 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 100 0 0 1 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 0 0 0 0 

10. ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

 รวมท้ังหมด 2 50.00 2 50.00 4 
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    2.2.2) ภำคเรียนที่ 2 

 

หมำยเหตุ  ครูท่ีสอนตรงความถนัด หมายถึง ครูท่ีไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอน     

    เพราะมีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตำม

วิชำเอก 

ครูที่สอนตำมควำม

ถนัด 

รวมจ ำนวนครู

ทั้งหมดใน 

แต่ละกลุ่มฯ 

(คน) 

จ ำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ ำนวน

(คน) 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 100 0 0 1 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
0 0 0 0 0 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 0 0 0 0 0 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 2 50 2 50 4 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 100 0 0 1 

9 กิจกรรมแนะแนว 1 100 0 0 1 

10 ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 5 71.43 2 28.57 7 
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 3)  วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

    3.1)  ครูประจ ำกำร   

      3.1.1)  ภำคเรียนที่ 1 

ท่ี 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด (คน) รวมจ ำนวนครูท้ังหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ (คน) ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 8 2 0 10 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 0 8 6 0 14 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 11 2 0 13 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 0 8 4 0 12 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 0 12 3 1 16 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 5 1 0 6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 2 2 0 4 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 4 1 0 5 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 1 1 0 2 

10. ห้องสมุด 0 1 2 0 3 

รวมท้ังหมด 0 60 24 1 85 

 

   3.1.2)  ภำคเรียนที่ 2 

ท่ี 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด (คน) รวมจ ำนวนครูท้ังหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ (คน) ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 8 2 0 10 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 0 7 6 0 13 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 10 2 0 12 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 0 9 4 0 13 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 0 12 3 1 16 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 3 1 0 4 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 2 2 0 4 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 4 1 0 5 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 1 0 0 1 

10. ห้องสมุด 0 1 2 0 3 

รวมท้ังหมด 0 56 23 1 81 
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  3.2)  ครูอัตรำจ้ำง   

      3.2.1)  ภำคเรียนที่ 1 

ท่ี 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด (คน) รวมจ ำนวนครูท้ังหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ (คน) ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 0 0 0 0 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 0 0 0 0 0 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 0 3 0 0 3 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 0 1 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 0 0 0 0 

10. ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 0 4 0 0 4 

 

   3.2.2)  ภำคเรียนที่ 2 

ท่ี 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรมแนะแนว 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด (คน) รวมจ ำนวนครูท้ังหมด 

ในแต่ละกลุ่มฯ (คน) ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ 0 1 0 0 1 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 0 0 0 0 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 0 0 0 0 0 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 0 4 0 0 4 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0 0 0 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 0 1 

9. กิจกรรมแนะแนว 0 1 0 0 1 

10. ห้องสมุด 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 0 7 0 0 7 
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4.  ข้อมูลนักเรียน 

    1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียน อ้างอิงข้อมูลจาก DMC (10 พ.ย. 2563)   
 1.1)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,719  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน   

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม(คน) 
เฉลี่ย 

ชำย(คน) หญิง(คน) ต่อห้อง(คน) 

ม.1 7 142 119 261 37 

ม.2 8 162 128 296 37 

ม.3 8 177 122 299 37 

รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3 23 487 369 856 37 

ม.4 9 162 138 300 33 

ม.5 9 145 126 271 30 

ม.6 8 154 138 292 36 

รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6  26 461 402 863 33 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 49 948 771 1,719 35 

 1.2)  จ านวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสท้ังหมด 168 คน คิดเป็นร้อยละ 9.77 
 1.3)  จ านวนนักเรียนท่ีอยู่ห่างเกิน 3 กิโลเมตร 892 คน คิดเป็นร้อยละ 51.89 
 1.4)  จ านวนนักเรียนขาดแคลนท้ังหมด 462 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 
 1.5)   จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,466 คน คิดเป็นร้อยละ 

85.32 

 1.6)   จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 เม.ย. 2564 ) 

     -  ม.3  จ านวน 272  คน  คิดเป็นร้อยละ  93.47 

     -   ม.6  จ านวน 266 คน  คิดเป็นร้อยละ  94.66 

2) เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2561 -2563 (ภาคเรียนท่ี 2) 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวนนักเรียนทั้งหมดในปีกำรศึกษำ(คน) 

2561 2562 2563 
ม.1 295 295 261 
ม.2 280 304 296 
ม.3 292 271 299 
ม.4 282 278 300 
ม.5 264 291 271 
ม.6 268 247 292 
รวม 1,681 1,686 1,719 
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5. ข้อมูลอำคำรสถำนที่   

 จ ำนวนอำคำรเรียน   4  อำคำรเรียน   
 1)  อำคำรภัทรรำชำ (อำคำร 1)  
  ช้ัน 1  ห้องบริหารท่ัวไป , ห้องบริหารงานบุคคล , ลานประชุม , ห้องกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ห้องคณะกรรมการนักเรียน, ห้องกิจกรรม
ลูกเสือ, ห้องเรียนสีเขียว, ห้องพักครูอุตสาหกรรม, ห้องเรียนอุตสาหกรรม 1-2 
  ช้ัน 2  ห้องเรียนแนะแนว 1-2 , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1-2, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-3, 
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์, ห้องนวัตกรรมราชัน 85 พรรษา 
  ช้ัน 3  ห้องเตรียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1-3, ห้องชุมนุนคุ้มครองผู้บริโภค, 
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-2, ห้องเรียนเคมี, ห้องเรียนชีววิทยา, ห้องพัก
ครูชาวต่างชาติ, ห้องเรียนฟิสิกส์, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 3-5, ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ, ห้อง
วัสดุภัณฑ์เคมี 
  ช้ัน 4  ห้องพระพุทธศาสนา, ห้องพักครูห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program           
ม.ต้น, ห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ต้น, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2)  อำคำรวชิรำบดินทร์ (อำคำร 2) 
  ช้ัน 1 ห้องบริหารวิชาการ, ห้องแผนงานและสารสนเทศ, ห้องบริหารงบประมาณ, ห้อง
ส านักงานผู้อ านวยการ, ห้องประชุมเกษรแก้ว, หอ้งส านักงานสมาคมผู้ปกครองและครู, ห้องจักรีนฤบดินทร์ 
  ช้ัน 2  ห้องสมุด, ห้อง E-class room, ห้อง E-learning , ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ 
  ช้ัน 3  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ห้องเรียน 232-238 
  ช้ัน 4  ห้องเรียน 241-248 
  ช้ัน 5  ห้องเรียน 251-257, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ช้ัน 6  ห้องเรียน 262-268, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3)  อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษำ (อำคำร 3) 
  ช้ันใต้ดิน  โรงจอดรถ  
  ช้ัน 1  ศูนย์อาหาร, ห้องอาหารครู, ห้องเติมเงิน 
  ช้ัน 2  ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องเรียนนาฏศิลป์, ห้องพักครูศิลปะ, ห้องประชุมสุวรรณ
สุทธารมย์ 
  ช้ัน 3  ห้องดนตรีไทย, ห้องพักครูห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย, 
ห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย  
  ช้ัน 4  หอประชุมจักรินทร์สิรินธร 
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 4)  อำคำรศูนย์อำหำร B.K.CAFETERIA (อำคำร 4) 
  ช้ัน 1  ศูนย์อาหาร, ร้าน BK SHOP, ร้าน BK CAFÉ 
  ช้ัน 2  ห้องตัดเย็บ, ห้องประดิษฐ์, ห้องวงโยธวาทิต, ห้องพักครูคหกรรม, ห้องศิลปะ, 
ห้องอาหาร 
  ช้ัน 3  โรงยิม 
 

6. ข้อมูลงบประมำณ   

  งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 

รำยรับ บำท รำยจ่ำย บำท 

เงินงบประมาณ 51,925,349.74 งบด าเนินการ/เงินเดือน-
ค่าจ้าง 

53,857,087.91 

เงินนอกงบประมาณ 15,157,849.21 

งบอื่นๆ เงินเรียนฟรี 15 ปี 11,357,037.67 
เงินอื่นๆ (เงินบริจาค) 2,196,236.06 

รวมรำยรับ 69,279,435.01 รวมรำยจ่ำย 65,214,125.58 
  
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ      77.74    ของรายรับรวม 

 งบอื่นๆ เงินเรียนฟรี 15 ปี    คิดเป็นร้อยละ      16.39    ของรายรับรวม 

 

7. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม   

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 100,000 คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค งามวงศ์วาน  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อาชีพหลักของชุมชน มีหลากหลาย 

ได้แก่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือ พนักงานเอกชน ส่วนใหญ่

นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 50,000 – 1,500,000 บาท  

จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 3 – 7  คน  
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8.  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  

 1) ห้องสมุดต้ังอยู่ ณ อาคาร 2 ช้ัน 2 มีเนื้อที่ขนาด 5 ห้องเรียนจ านวนหนังสือในห้องสมุด 31,500 

เล่ม 

 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติจ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปี

การศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 167.68 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 9.95  ของนักเรียนท้ังหมด 

 2) ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ ได้แก่ 

 - ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์       5    ห้อง   - ห้องหมอภาษา                 1     ห้อง     

 - ห้องนาฏศิลป์                            1 ห้อง   - ห้องดนตรีไทย                  1 ห้อง     

 - ห้องวงโยธวาทิต                         1 ห้อง   - ห้องศิลปะ                       1  ห้อง     

 - ห้องคหกรรม                             1  ห้อง   - ห้องประดิษฐ์                  1 ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม       2 ห้อง   - ห้องตัดเย็บ                      1 ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          3    ห้อง   - ห้องเรียนสีเขียว      1 ห้อง 

 - ห้องแนะแนว        2 ห้อง   - ห้องเรียนเคมี      1 ห้อง 

 - ห้องเรียนชีววิทยา       1 ห้อง   - ห้องเรียนฟิสิกส์      1 ห้อง 

 - ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ       1 ห้อง 

 - ห้องพระพุทธศาสนา       1 ห้อง   - ห้องสมุด       1 ห้อง 

 - ห้อง E – class room       1 ห้อง   - ห้อง E – learning     1 ห้อง 

 3) การให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสืบค้น 

  - คอมพิวเตอร์ มีจ านวนท้ังหมด  183 เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   153 เครื่อง 

   ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   25 เครื่อง 

   ใช้ในการบริหาร       5 เครื่อง 

  - เครื่องพิมพ์ท่ีจัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน จ านวน  2 เครื่อง 

      - พื้นท่ี ให้บริการ Wifi  แก่ครู ท่ัวบริเวณโรงเรียน 

      - พื้นท่ี ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียน ท่ัวบริเวณโรงเรียน 
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 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ จ ำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1,719 100 
ห้องเรียนสีเขียว 1,719 100 

ห้องหมอภาษา 1,719 100 

ห้องแนะแนว 1,719 100 

ห้องสมุด  1,719 100 

ห้อง E – class room 1,719 100 

ห้อง E – learning 1,719 100 

ห้องนาฏศิลป์ 1,719 100 

ห้องศิลปะ 1,719 100 

ห้องดนตรีไทย 1,719 100 

ห้องดนตรีสากล 1,719 100 

ห้องคหกรรม 1,719 100 

ห้องประดิษฐ์ 1,719 100 

ห้องตัดเย็บ 1,719 100 

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 1,719 100 

ห้องพระพุทธศาสนา 1,719 100 

อุทยานการศึกษา (ต้นไม้ภายในโรงเรียน) 1,719 100 

 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ เรื่องท่ีศึกษา จ านวนครั้งท่ีใช้ต่อปี 
ศาลยุติธรรมกับประชาชนบนเส้นทางสายเดียวกัน กฎหมาย 1 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติการทางเคมี 2 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 2 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติการทางชีววิทยา 2 
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 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีโรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  

ในปีการศึกษา 2563 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ 
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เร่ืองที่ให้ควำมรู้ 
จ ำนวน
คร้ัง/ปี 

1 อาจารย์ณัฐกานต์ สุนทร 
อาจารย์สุภาพร อภิพันธุ์ 
อาจารย์ถิรพุทธิ์ จวงจ าเริญ 
อาจารย์จุฬาภรณ์ แปลกใหม่ 
อาจารย์ต้นตระการ ทรงบานช่ืน 
อาจารย์นงเยาว์ หัตถกรรม 
อาจารย์นิยดา ยังเหล็ก 

แนะแนวการศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 

2 อาจารย์พีรธัช บุญโรจน์ 
อาจารย์คริตตา เทียนเต้ง 
อาจารย์นิลาภรณ์ อินทรกุล 
อาจารย์ทัศนีย์ อ่ าเล็ก 
อาจารย์พัชรินทร์ ประเสริฐดี 
อาจารย์ปวิตรา มูลทองชุน 

แนะแนวการศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 

3 นางสาวเบญจมาศ    หนูวงษ ์ กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 18 

4 นางสาวพุทธวรรณ    เจนจิต กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 17 

5 นายพงศรัชฏ์   ชูทัย กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาเคมี 10 

6 นางสาวอรุณกมล  สิงห์เขียว กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาชีววิทยา 10 

7 นายอนุสรณ์   มั่นสัณฐิติ กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาGat เช่ือมโยง 11 

8 นายสมพล   มีพ่วง กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาชีววิทยา 7 

9 นายขวัญชัย    อติพันธ์ กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 6 

10 นายนิพพิชฌน์   จงเชษฐวรกุล กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาชีววิทยา 6 

11 นายดนัย  แซ่ตั๊น กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาเคมี 5 

12 นายณัฐนรงค์  ขจรศักด์ิสุเมธ กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 5 

13 นายปวริศ  อิสสระทิพย์ กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาฟิสิกส์,Pat 3 10 

14 นายฮาวารีย์   มะเตฮะ กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาฟิสิกส์ 6 

15 นายณรงค์ฤทธิ์   ฉายา กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 6 
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9. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.1 -ม.6 ปีการศึกษา 2563 
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2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 

 

10. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (Ordinary National Educational Test : 
O-NET)    
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

*** จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ ประมาณ 157 คน 
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 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

  
 3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2561 - 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

วิชำ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ภาษาไทย 57.51 55.61 59.93 
คณิตศาสตร์ 31.03 26.71 28.20 
วิทยาศาสตร์ 35.66 28.91 32.68 
ภาษาอังกฤษ 31.96 35.77 41.98 

 *** จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบในปีการศึกษา 2563 ประมาณ 157 คน 

 4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 

2561 - 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    

วิชำ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ภาษาไทย 48.51 41.48 44.71 
คณิตศาสตร์ 32.26 24.80 28.15 
วิทยาศาสตร์ 31.49 28.24 33.15 
ภาษาอังกฤษ 34.48 31.45 32.27 
สังคมศึกษา 35.18 34.87 35.34 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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11.  ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ   

ท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน รายละเอียดผลงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

1. นักเรียนวงโยธวาทิต ม.1- ม.6 รายการ Rajabhat Valaya Alongkorn 
Music Competition 2nd ครั้งท่ี 2 ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
ประเภทวงเครื่องลม  

 รางวัล
เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

2. นักเรียนวงโยธวาทิต ม.1- ม.6 รายการ Rajabhat Valaya Alongkorn 
Music Competition 3rd ครั้งท่ี 3  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ประเภทวงสตริง  

 รางวัล
เหรียญทอง  

3. นักเรียนวงโยธวาทิต ม.1- ม.6 รายการ งานอัครศิลปิน King of jazz การ
ประกวดดนตรีวงสตริง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

 รางวัล
เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

4. นักเรียนวงดุริยางค์ ม.1- ม.6 รายการ Thailand International Wind 
Symphony 2021-2020 การแข่งขัน 
วงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ  
ชิงถ้วยพระราชทาน รุ่นไม่จ ากัดอายุ 

 ผ่านเข้ารอบ 
Class A  

5. นักเรียนวงดุริยางค์ ม.1- ม.6 รายการ Thailand International Wind 
Symphony 2021-2020 การแข่งขัน 
วงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ชิงถ้วย
พระราชทาน รุ่นไม่เกินช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 ผ่านเข้ารอบ 
Class B 
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12. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  
รับกำรประเมินระหว่ำงวันที่ 13 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ด้ำน ระดับคุณภำพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน   ดีมาก 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีมาก 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ดีมาก 

 

จุดเด่น  
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน   

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานของแต่ละ
ระดับช้ัน มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ                
มีทักษะในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมกับวัย มีจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคนมีเหตุมีผลสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ตาม
ความเหมาะสมกับวัย มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และคุณสมบัติของคนไทยในยุค 4.0 และ            
การเป็นพลโลก ในศตวรรษท่ี 21  

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    
1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบคณะสี  โดยคณะสีเน้นบทบาทของผู้เรียนสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี                  
ให้ผู้เรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องรุ่นสู่รุ่นในด้านวิชาการและด้านการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาวินัย ผู้บริหาร            
มีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน  ครู บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
พัฒนางานท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการใช้นโยบายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยโครงการ 
คาร์บอนต่ าโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสถานศึกษาและครอบครัวผู้เรียน การด าเนินการ          
มีความต่อเนื่องจนเกิดความประหยัดเป็นนิสัย ผู้เรียน ครู บุคลากรใช้ไฟเท่าท่ีจ าเป็น  

3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารท้ังหมดให้เป็น “อุทยานการศึกษา”                 
ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ได้แก่ ไม้สมุนไพร ไม้มงคล ไม้ประจ าท้องถิ่น ไม้โบราณ ไม้หายาก และจัดท า           
ป่าสวนป่าชายเลน โดยจัดให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนมีความร่มรื่น สะอาด  สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4. การบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุมสถานศึกษาให้ ผู้เรียนเป็นผู้ขับเคล่ือนกิจกรรมนี้                
เต็มรูปแบบต้ังแต่การก่อต้ังจนจบกิจกรรมและได้พัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนด้านกีฬา                  
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ฟุตซอล มีการจัดแข่งขันภายในและส่งไปแข่งขันรายการท่ีจัดภายนอกอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทองหลายรายการ และหลายคนเป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติในปัจจุบัน  

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ   
1. ครูวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง และผู้เรียน    
2. ครูมีความสามารถในการสอนใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสอนแบบ Active 

Learning แบบสะเต็มศึกษา แบบ Independent Study แบบ Project Approach ซึ่ งเป็นการสอน               
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ  

3. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสามารถผลิตส่ือการสอนอย่างหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะตำมนโยบำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด   

 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
ควรให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านความรู้ความเข้าใจในการ

ประกอบอาชีพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

สถานศึกษาควรเพิ่มการเสริมแรงทางบวกให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี ผู้เรียนแกนน าเพื่อ
กระตุ้นให้เห็นความส าคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การยกย่องชมเชย      
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคม 

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ครูผู้สอนควรแสวงหาวิธีการสอนและเทคนิคใหม่ๆ มาจัดการเรียนการสอน และควรใช้ส่ือ

และวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและใช้การเสริมแรงทางบวกในการพัฒนาผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี   
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน   

จากการท่ีสถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแนว
หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้น ผู้เรียนควร
ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเรียนรู้ด้วยโครงงานเพิ่มเติมโดยการขยายการท าโครงงานไปใน              
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะความคิด การรู้จักแสวงหาความรู้ได้ท างาน
ตามความสนใจหรือความถนัดของตนเอง มีทักษะในการท างานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แก่ 
โครงงานตามสาระการเรียนรู้ และโครงงานตามความสนใจ ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้  
เช่น โครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมข้อมูล โครงงานท่ีเป็นการค้นคว้า ศึกษาทดลอง โครงงานศึกษา
หลักการและแนวคิดใหม่ ๆ โครงงานการสร้างหรือประดิษฐ์คิดค้น เป็นต้น การท าโครงงานอาจบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ หรือบูรณาการระหว่างรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน  
จะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงานและลดภาระงานในการท าโครงงาน    



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  28  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสนใจด้านกีฬาได้จัดต้ังชุมนุมกีฬาฟุตซอลหลายชุมนุม สถานศึกษา   

มีสนามกีฬาอเนกประสงค์ซึ่งใช้เป็นสนามฟุตซอลด้วย นักกีฬาฟุตซอลของสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทองจากการแข่งขันภายนอกหลายรายการอย่างต่อเนื่องและหลายคนประสบความส าเร็จอย่างสูง  
ได้เป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติรวมท้ังมีผู้เรียนประถมศึกษาปีท่ี  6 สนใจมาคัดตัวเป็นนักกีฬาฟุตซอลของ
สถานศึกษาจ านวนมาก สถานศึกษาจึงควรน ากีฬาท่ีสถานศึกษามีความสามารถพิเศษอย่างเด่นชัด                 
มาจัดสอนโดยก าหนดเป็นวิชาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดรายการแข่งขันภายในอย่างต่อเนื่อง
รวมท้ังเป็นเจ้าภาพจัดรายการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับประถมศึกษาปีท่ี6โดยเชิญสถานศึกษาท่ีอยู่ใน               
เขตพื้นท่ีเข้าร่วมแข่งขัน  

   ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
  1. ครูจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ
กระบวนการคิด การต่อยอดจากส่ิงท่ีเรียนรู้ การสืบค้นจากส่ิงท่ีสนใจ หรือการแก้ปัญหาจากส่ิงท่ีพบเห็น  
ในรูปแบบของโครงงาน โดยให้จัดให้ครอบคลุมทุกช้ันเรียน ซึ่งอาจใช้เป็นโครงงานแบบบูรณาการ                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจจัดเป็นชุมนุมท่ีผู้เรียนทุกคนต้องผ่านกิจกรรมนี้   

  2. ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ครูน่าจะน ามาท างานวิจัยในกระบวนการสอนให้เป็นท่ีประจักษ์                
ในผลงานท่ีครูจัดท า 

ค ำรับรองของคณะผู้ประเมิน 
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
     ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
      ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามท่ี สมศ. ก าหนด 
      ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องต้ังแต่เนื้อหา จุดเด่น                 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง 
รำยชื่อ ต ำแหน่ง ลงชื่อ 

 

1.  นางงามละมัย เสริมสกุลวัฒน์ 
 

ประธาน 
          
 

 

2. นางวัชรี กมลเสรีรัตน์ 
 

กรรมการ  
 

 

3. นางสาวดาริกา  อ่วมส าอางค์ 
 

กรรมการและเลขานุการ   
          

วันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  29  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ส่วนที่  2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

 

ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนด โดยโรงเรียนได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดย             
การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมท้ังโรงเรียนมีการติดตาม 
สนับสนุนการด าเนินงานประจ า ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
หลากหลายและมีการจัดระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายระดับคุณภาพยอดเย่ียม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังตาราง 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
เทียบค่ำ
เป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
     1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

ร้อยละ 83  
 

ร้อยละ 86.44 +3.44 

     2. มี ค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์  คิ ดอ ย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 83  
 

ร้อยละ 99.77 +16.77 

     3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 83  
 

ร้อยละ 96.00 +13.00 

     4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การสื่อสาร 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 100 +20.00 

     5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 63 ร้อยละ 83.75 +20.75 
     6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 83 ร้อยละ 97.84 +14.84 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
     1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 83  
 

ร้อยละ 97.01 +14.01 

     2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 83  
 

ร้อยละ 96.97 +13.97 

     3 . ก ารยอม รับ ที่ จ ะอ ยู่ ร่ วม กั นบ นค วามแตก ต่ าง           
และหลากหลาย 

ร้อยละ 83  
 

ร้อยละ 87.54 +4.54 

     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 83 ร้อยละ 85.37 +2.37 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  30  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
เทียบค่ำ
เป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม = 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 
     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

มำตรฐำนที่  3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม = 

     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 85.00 +2.00 

      3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 85.40 +2.40 

     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 83 ร้อยละ 86.36 +3.36 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 84.03 +1.03 

     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 83.01 +0.01 

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

 
จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐาน  

ตามค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีต้นสังกัดประกาศแต่งต้ังร่วมประเมินคุณภาพ
ภายในด้วย ดังมีรายละเอียดของผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  31  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
หลักฐำน/ร่องรอย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของ
ผู้เรียน 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 

     1. มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 
83.00  

 

ร้อยละ 
86.44 

1. โครงการห้องสมุดมีชีวิต เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
4. โครงการรักษ์ภาษาพัฒนาเยาวชน 
5. โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม 
6. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   - งานจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 
8. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร ์
   - กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร ์
9. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   - กิจกรรมติวเข้ม O-NET 
10. การจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS1) และการสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) 
ระดับชั้น ม.2, ม.5, ม.6 
11. การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 
12. การจัดการเรียนรู้รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเข้มข้น 
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 
13. การจัดการเรียนรู้รายวิชาการเขียนเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร 
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 
14. การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ระดับชั้น 
ม.1 - ม.6 
15.การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 
16. การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 
ม.6 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
หลักฐำน/ร่องรอย 

17. การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.6 
18. ผลคะแนนการท าแบบคัดกรองความสามารถในการอ่าน
และการเขียน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

     2. มีความสามารถในการ
คิ ด วิ เค ร าะ ห์  คิ ด อ ย่ า ง มี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ  อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 
83.00  

 

ร้อยละ 
99.77 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความก้าวหน้าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
   - กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
5. การจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้  ( IS1) และการสื่ อสารและการน า เสนอ ( IS2) 
ระดับชั้น ม.2, ม.5, ม.6 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
7. การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 
8. การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 
9. การจัดการเรียนรู้รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น 
ม.1-ม.5 
10. การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณ ระดับชั้น  
ม.1-ม.6 
11. การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ม.1-ม.6 
12. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิ เคราะห์ และเขียน                 
ทุกรายวิชา 

     3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 
83.00  

 

ร้อยละ 
96.00 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความก้าวหน้าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
4. การจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้  ( IS1) และการสื่ อสารและการน า เสนอ ( IS2) 
ระดับชั้น ม.2, ม.5, ม.6 
5. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6. การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 
7. การจัดการเรียนรู้รายวิชาออกแบบเทคโนโลยีและรายวิชา
วิทยาการค านวณ ระดับชั้น ม.1-ม.6 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
หลักฐำน/ร่องรอย 

     4. มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การสื่อสาร 

ร้อยละ 
83.00 

ร้อยละ 
100.00 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนสู่ความก้าวหน้า              
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. การจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้  ( IS1) และการสื่ อสารและการน า เสนอ ( IS2) 
ระดับชั้น ม.2, ม.5, ม.6 
4. รายงานการเรียนออนไล น์ขอ ง นัก เรียนระ ดับชั้ น
มัธยมศึกษ าปีที่  1 -6 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด                     
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
63.00 

ร้อยละ 
83.75 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. ประมวลการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบรายงานผลจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
4. แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน 8 สาระการ
เรียนรู้ 
5. แบบสรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ย้อนหลัง 3 ปี  
6. แบบรายงานการก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
7. แบบสรุปผลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) ย้อนหลัง 3 ปี 
8. รายงานสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของโรงเรียนราชวินิตบางเขนผ่าน Google from 
9. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รายสัปดาห์ 
10. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
11. โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     6 . มี ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ ดี ต่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละ 
83.00 

ร้อยละ 
97.84 

1. โครงการบริการสารสนเทศ 
   - กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
   - กิจกรรมพ่ีแนะแนวน้อง 
2. โครงการบริการจัดวางตัวบุคคล 
   - กิจกรรมโควตาศึกษาต่อ 
   - กิจกรรมทุนการศึกษาภายในและภายนอกโรงเรียน 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
หลักฐำน/ร่องรอย 

   - กิจกรรมกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
3. โครงการติดตามผลการศึกษาต่อและการประกอบอาชพี 
4. งานการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การปฏิบัติจริง 
5. โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรูสู้่อาชีพ 
6. โครงการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
7. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

1 .2  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 

     1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 
83.00  

 

ร้อยละ 
97.01 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนม.1 และม.4 
   - กิจกรรมไหว้ครู 
   - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
2. โค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม วั น ส า คั ญ ข อ งช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย์ และสถานศึกษา 
   - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
   - กิจกรรมวันประดับเข็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเพ่ือความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมน าทักษะวิชาการ 
5. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ลูกเสืออาสาจราจร 
6. กิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าสัปดาห์ 

     2. ความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 

ร้อยละ 
83.00  

 

ร้อยละ 
96.97  

1. โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย 
2. กิจกรรมจ้างผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรท้องถ่ิน 
3 . โค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม วั น ส า คั ญ ข อ ง ช า ติ  ศ า ส น 
พระมหากษัตริย์ และสถานศึกษา 
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
5. ชุมนุมนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
6. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 
7. การจัดการเรียนรู้รายวิชาท้องถ่ินของเรา 
8. การจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
9. ผลงานการสร้างสรรค์งานของนักเรียนที่แสดงออกด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

     3. การยอมรับที่ จะอ ยู่
ร่วมกั นบนความแตกต่าง           
และหลากหลาย 

ร้อยละ 
83.00  

 

ร้อยละ 
87.54 

1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
2. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม 
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ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
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หลักฐำน/ร่องรอย 

4 . โค ร ง ก าร กิ จ ก ร ร ม วั น ส า คั ญ ขอ งช า ติ  ศ าส น า 
พระมหากษัตริย์ และสถานศึกษา 
   - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
5. การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น 
ม.1 - ม.6 
6. โครงการจัดสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR 
7. โครงการห้องเรียนสีขาว 

     4. สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ร้อยละ 
83.00 

ร้อยละ 
85.37 

1. กิจกรรมสนับสนุนกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ 
2. โครงการสร้างสุข สร้างร่างกาย สร้างรอยย้ิม  
3. กิจกรรม Aerobic Dance for Health 
4. กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยโรงเรียน 
5. โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
6. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. กิจกรรม student care 
8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬายูโด 
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1. กระบวนกำรพัฒนำ  
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอย่างเป็น

ระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยมีการก าหนดนโยบายและค่าเป้าหมายของการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการ                           
ท่ีหลากหลาย  ซึ่งมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ว่าโรงเรียนมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด              
เป็นการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประจ าปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยแยกพิจารณาเป็นรายวิชา และระดับช้ัน โดยมีการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้            
ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) , หลักสูตร
มาตรฐานสากล, หลักสูตรท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนเกิดความรู้และ
ความสามารถท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ              
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง องค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาทิเช่น แนวความคิด โครงการ โครงงาน  ช้ินงาน 
ผลผลิต ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม          
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผู้เรียนมีความก้าวหน้า                     
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 
รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ และผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติ
ท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ  

นอกจากทางด้านวิชาการแล้วโรงเรียนราชวินิตบางเขนยังมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน 
ใหม้ีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ท่ีว่า “ลูกรำชวินิตบำงเขน เป็นคนดีในพระบำรมีปกเกล้ำ” โดยมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสม
กับวัย เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิ ใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า                 
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย สามารถ
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี และมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละ    
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยโรงเรียนมีโครงการ
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาทิเช่น  กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมระเบียบวินัยโรงเรียน กิจกรรม
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สาธารณประโยชน์ โครงการห้องเรียนสีขาว กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าสัปดาห์                      
งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี  กิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เป็นต้น 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน   

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตามมาตรฐานการศึกษาและ
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและ
อ่านคล่องตามมาตรฐาน การอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียน ส่ือสารคิดค านวณ วิ เคราะห์                        
ได้ตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน                
ความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกันโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา                   
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้                        
ในการเรียน Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
อีกท้ังยังสามารถน าความรู้ท่ีได้จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาสร้างสรรค์ผลงาน/ช้ินงาน                
ของตนเองแล้วน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
และการประกอบอาชีพ  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และค่านิยม 12 
ประการ หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย โรคระบาด อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
เห็นคุณค่าในตัวเอง มีทัศนคติท่ีดี รวมถึงความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และวัย มีระเบียบวินัย 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  รวมถึงมีจิตส านึกในการเสียสละ เพื่อส่วนรวม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี                
ท้ังนี้มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีผลการด าเนินงานจากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย                 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน               
การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลายผ่านกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้และโครงการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ผู้เรียนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสมรรถนของผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ
มาตรฐาน  ตัว ช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)                            
โดยเน้นให้ ผู้เรียนท าแบบคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนของสถาบันภาษาไทย (สพฐ.)                 
และพัฒนาผู้เรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นรายบุคคล จัดท าแบบฝึกการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
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การอ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนจากข้อความโจทย์ปัญหา               
การจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ( IS) และการน าเสนอช้ินงาน/ผลงาน
รายบุคคล และรายกลุ่มในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ Online การสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ภาษาจีน (HSK) ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) การเรียนภาษาต่างประเทศ  
กับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดท่ีหลากหลายโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การคิด ท าใหผู้้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนก าหนด และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน
และเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
    ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำนและเขียน เฉลี่ยร้อยละ 95.23  

 
ความสามารถ
ในการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวน ผู้ เรียน ท่ีมี ผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
     ผู้เรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เฉลี่ยร้อยละ 100.00 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ
ในการคิด
ค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้ เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
      ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ผ่ำนเกณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ 64.10 

 
 

2) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการด าเนินงานจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนข้อมูลภายในกลุ่ม น าข้อมูลท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าเสนอ รวมท้ังอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น สามารถสรุปองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้             
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการแสดงออก มีลักษณะการเป็นผู้น า คิดเป็น ท าเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น โดยผู้เรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้ พิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบโดยอาศัย
หลักฐาน ข้อสรุปท่ี เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาใช้แก้ปัญหาได้ มี ทักษะในการคิดและปฏิบั ติอย่างมี                      
ความคิดสร้างสรรค์ น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
       ผู้เรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ เฉลี่ยร้อยละ 99.77 

 

ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวน ผู้ เรียน ท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
       ผู้เรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เฉลี่ยร้อยละ 99.77 
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3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการด าเนินงานจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีให้ ผู้ เรียน                 

เรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค์ ,            
ความต้องการแก้ปัญหา , การจัดการและต่อยอดองค์ความรู้ การปรับปรุงและพัฒนา โดยมีกิจกรรม                  
ท่ีหลากหลาย เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เช่น การเรียนในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี , การเรียนในรายวิชา
วิทยาการค านวณ, การเรียนในรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก, การเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (IS1) และการส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) เป็นต้น เพื่อให้ ผู้เรียนมีความสามารถ                 
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ                
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สามารถน านวัตกรรม              
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและน านวัตกรรมไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
       ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม เฉลี่ยร้อยละ 96.00 
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4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการด าเนินงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้              
การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ในทุกระดับช้ัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยก าหนดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม                
ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประเมินผู้เรียนจากทักษะการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างช้ินงานท่ีสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม              
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายของผู้เรียน และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่านช่องทาง            
การส่ือสารได้มากกว่า 3 ช่องทาง เช่น Google Classroom , Facebook , Line group ฯลฯ ซึ่งพิจารณา
จากการเข้าเรียน online, การรับ-ส่งงานหรือการส่งข้อมูลในช้ันเรียน online  โดยในกระบวนการ                   
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ            
มีทักษะการน าความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน/ช้ินงานของตนเอง และ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และ              
มีคุณธรรม 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
      ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เฉลี่ยร้อยละ 100 
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการด าเนินงานจากการมุ่งเน้นในการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้

อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยได้ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามคุณภาพมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนบรรลุและ                     
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่างๆ รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาวงจร
คุณภาพ PDCA ผ่านการจัดท าโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์                 
ทาง การเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  และโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดและมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) สูงขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียร้อยละ 87.5 

 
(2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ) สูงกว่าระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ (ร้อยละ 80.00 คะแนนเฉล่ียของผู้เรียน  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ)  
กำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย สังคมศึกษำฯ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

2563 44.71 35.34 32.27 28.15 33.15 

ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 

ผลกำรพัฒนำ สูงกว่า ต่ ากว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 
 

เกรดเฉลี่ย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ไทย คณิต วิทย ์ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ 
ภำษำ 

ต่ำงประเทศ 
เป้ำหมำย 2.82 2.00 2.51 3.06 3.53 3.12 3.30 2.61 

ปีกำรศึกษำ 2563 3.03 2.31 2.83 3.23 3.43 3.30 3.55 2.64 
ผลกำรพัฒนำ สูงข้ึน สูงข้ึน สูงข้ึน สูงข้ึน ต่ าลง สูงข้ึน สูงข้ึน สูงข้ึน 

ร้อยละของกลุ่มสำระฯ  
ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่ำค่ำ

เป้ำหมำย 
ร้อยละ 87.5 
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6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการด าเนินงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน               

ทุกคนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ                
ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกคนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับช้ัน และมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยผู้เรียนต้องรู้จักตนเองในด้านความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน ความสนใจ บุคลิกภาพของตนเองและเจตคติท่ีดี เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ผู้เรียนได้รับส่งเสริมให้ ผู้เรียนรู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง
หลากหลาย มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพ             
ตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ รู้ จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือ                
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ สามารถวางแผนการ เรียน   
การศึกษาต่อ ได้อย่างเหมาะสม และพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ มี
ความพร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ี
สูงขึน้ 

      ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
      ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ มีควำมพร้อมที่จะ
ศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 97.84 
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ประเด็นพิจำรณำ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ              

ท่ีพึ งประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด สามารถเป็นแบบอย่างได้ ให้อยู่ ในสังคม                       
ได้อย่ามีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดและมีค่านิยมท่ีดีตามท่ี
โรงเรียนก าหนด ดังอัตลักษณ์ท่ีว่า “ลูกราชวินิตบางเขน เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้า” จัดกิจกรรม             
การพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม เน้นให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม โครงการห้องเรียนสีขาว ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงพิษภัยของ                     
ยาเสพติด หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ                    
เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น               
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์                    
เพื่อน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรม                 
สืบสานประเพณีทางศาสนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความเป็นไทย วัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึง
ความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ลูกเสืออาสาจราจร การช่วยกันท าความสะอาดในพื้นท่ีรับผิดชอบ         
ของคณะสี ให้ผู้เรียนรู้จักความเสียสละเพื่อส่วนรวม 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-6  
      ผู้เรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 
97.05 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
การอยู่อย่าง
พอเพียงตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
       ผู้เรียนมีควำมสำมำรถอยู่อย่ำงพอเพียงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 97.00 

 
การมีจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการมีจิตสาธารณะ ช้ันมัธยมศึกษา           
ปีท่ี 1-6  
         ผู้เรียนมีจิตสำธำรณะ ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 96.97 

 
 

98
.4

8

96
.0

5

97
.0

8

96
.9

7

95
.7

4

97
.69

97
.0

0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.1-ม.6

98
.4

8

96
.0

5

97
.0

8

96
.97

95
.5

4

97
.6

7

96
.9

7

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.1-ม.6



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  47  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

2) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการด าเนินงานในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น            

ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน                      
โดยการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ประกอบด้วยครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้              
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม            
ทางด้านศิลปะ,ดนตรี,นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่น   
ได้อย่างเหมาะสม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาประวัติความเป็นมาของความเป็นไทย ในรายวิชาท่ีเป็นหลัก
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะและกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเป็นผู้ท่ีมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย         
โดยการสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ท้องถิ่น ผ่านการจัดโครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์
ไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย                   
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม                    
ในชีวิตประจ าวัน 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความ
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
      ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 96.97  
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3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการด าเนินงานในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ร่วมกัน        

บนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง 
กิจกรรมวัยทีนวัยใส เข้าใจการปรับตัว กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรม
สายรหัสพี่รหัสน้องในคณะสี เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และให้เกียรติผู้อื่น ผู้เรียนสามารถยอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรม               
ท่ีแตกต่าง ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับวัย
และเข้าใจในความแตกต่างและความหลากหลายของสังคมในปัจจุบัน 

 
ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ความสามารถ
ในการยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกัน
บนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน              
บนความแตกต่างและหลากหลาย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
          ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย                
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 87.54 
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4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีผลการด าเนินงานในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ของผู้เรียน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม การจัด                 
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยโรงเรียน การท า   
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เป็นต้น โดยส่งเสริม
สุขภาพกายด้วยการพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีความสามารถ 
ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มี สุขภาพร่างกายท่ีสมบรูณ์  แข็งแรง                     
รวมท้ังการดูแลสุขภาพกายให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการดูแล
สุขภาพจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถปรับตัว
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ังส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักตนเองและยอมรับคุณลักษณะ 
ของตนเองท้ังข้อดีและข้อบกพร่อง พัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ์
ภาคภูมิใจในตนเอง การคิดบวก การให้ก าลังใจในตนเองได้มีความมุ่งมั่นในการท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย 
แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัยและบทบาทหน้าท่ี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น รู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ เข้าร่วมกิจกรรม         
ท่ีสนใจ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย และ
ปัญหาทางเพศ รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากอุบัติเหตุต่างๆ และ
ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนและสามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองภายใต้              
การสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และเพื่อนผู้เรียน 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
สุขภาวะทาง
ร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ร้อยละของจ านวน ผู้เรียน ท่ีมีผลการประเมิน ด้าน สุขภาวะทางร่างกาย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
        ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน เฉลี่ยร้อยละ 85.32 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
สุขภาวะทางจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินด้านสุขภาวะทางจิต ช้ันมัธยมศึกษา             
ปีท่ี 1-6  
      ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงจิตตำมเกณฑ์มำตรฐำน เฉลี่ยร้อยละ 85.42 

 

 
3. จุดเด่น  

1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้อ่านหนังสือออกและอ่านได้คล่อง รวมถึงสามารถเขียนส่ือสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถคิดค านวณได้คล่องตามมาตรฐานแต่ละระดับช้ัน 

2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร             
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

4) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะและ                   
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 

5) ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูท่ีปรึกษาและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ   
ในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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4. จุดควรพัฒนำ   
 1) ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้อย่าง              
มีคุณภาพ  
 2) ผู้เรียนทุกคนควรได้รับอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 3) โรงเรียนควรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และท าความรู้จักกับอาชีพท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในสังคม
ปัจจุบันเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ยูทูปเปอร์/ขายสินค้าทางออนไลน์/เกมเมอร์ 
เป็นต้น 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 
มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
หลักฐำน/ร่องรอย 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 

     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
3. สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปี 2563 
4. รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563-2564 
5. หลักสูตรสถานศึกษา 
6. แบบรายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรม                      
ปีการศึกษา 2563 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
8. รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียน 
ราชวินิตบางเขน 
9.รายงานผลการด าเนินงานของคณะสี 
10. รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
11. คู่มือการบริหารวิชาการ 
12. คู่มือการบริหารงานบุคคล 
13. คู่มือการบริหารทั่วไป 
14. คู่มือการบริหารงบประมาณ 
15. คณะกรรมการโรงเรียนและ ภาคี 4 ฝ่าย 
16. แผนการก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของโรงเรียน 

     2 .2  มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึกษา 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. แบบรายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรม                   
ปีการศึกษา 2563 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียน 
ราชวินิตบางเขน 
7. รายงานผลการด าเนินงานของคณะสี 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
หลักฐำน/ร่องรอย 

8. การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
9. รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
10. สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปี 2563 

     2.3 ด าเนินงานพัฒ นา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ร อ บ ด้ า น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน พุทธศักราช 
2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาข้ัน พ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
2. หลักสูตรท้องถ่ินโรงเรียนราชวินิตบางเขน ตามกรอบสาระ
การเรียนรู้ท้องถ่ิน 
3. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู 
(ประจ าสัปดาห์) 
4. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและ
ครู (ประจ าวัน) 
5. สรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 
6. แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 63 และ 64 (Plan 5) 
7. แบบสรุปการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 
2563 

     2 .4  พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. สรุปโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับครูผู้สอน 
2. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู 
(ประจ าสัปดาห์) 
3. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและ
ครู (ประจ าวัน) 
4. สรุปโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล DLIT 
5. ครูผู้ สอนมี เว็บ ไซ ต์ การจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีทางไกล สร้างห้องเรียน DLIT 
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   - การพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 
   - แผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id 
Plan)  
   - แบบรายงานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
หลักฐำน/ร่องรอย 

7. งานสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรทางการ
ศึกษา 

     2.5  จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. กิจกรรมซ่อมบ ารุงปรับปรุงอาคารสถานที่ 
  - การทาสีรอบอาคารเรียนและห้องเรียน 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 
  - ปรับปรุงโรงอาหาร 
2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน  
   - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียน 
3. แบบรายงานการพัฒนา/ปรับปรุง แหล่งเรียนรู้และการ
บริการทางการศึกษา 
4. แบบรายงานการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บ ริ ห า ร จั ด ก าร แล ะ  ก าร
จัดการเรียนรู้ 

ระดับยอด
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1.  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 2563 
2.  สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศประจ าปี 2563 
3.  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
   - บันทึกข้อความขอเปลี่ยนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ของโรงเรียน 
4.  กิจกรรม student care 

 
1. กระบวนกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ด าเนินการบริหารและจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนอง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการศึกษาสภาพของโรงเรียนจากการประเมิน
คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
รอบท่ี 4 ได้ท าการวิเคราะห์ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา              
ท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนด    
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน รวมท้ังโรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โรงเรียนราชวินิตบางเขนเป็นโรงเรียน                
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มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แบ่งการท างานเป็น 4 กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ                   
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารท่ัวไป มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  ใช้รูปแบบคณะสี 5 คณะสี  โดยมีหัวหน้าคณะสี                   
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งโรงเรียนมีการจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ รวมถึงได้มีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพ                   
ของสถานศึกษา เพื่อเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรายปีเสมอ  โดยมีการประสาน การสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง
ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรสถาบันอื่น  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน   
และสรุปผลปฏิบัติงาน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบตามสายงาน               
ทุกระบบงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

การบริหารและการจัดการของโรงเรียนราชวินิตบางเขน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น คุณลักษณะของผู้เรียนตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล จุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการ                 
มีงานท าและความต้องการของโรงเรียน  มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blending Learning) คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online) โดยใช้รูปแบบการแบ่งกลุ่มการเรียนเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยส่งเสริมกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายเช่ือมโยง
กับชีวิตจริง ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและความสนใจ มีการรายงานสภาพปัญหาและผลการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google from มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ ในการพัฒนาครูและบุคลากรนั้น มีแผนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ              
ทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน โดยก าหนดให้มีการอบรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
ครูและบุคลากรสายการสอนทุกคนต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN) เพื่อเข้ารับการอบรมกับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีผ่านการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพ อีกท้ังยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนวิชาความรู้ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น   
จัดท าผลงานเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน เพื่อพัฒนา
ตนเองและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้น าระบบ Student Care มาใช้ในงานบริหารจัดการผู้เรียน และ
สนับสนุนการเรียนรู้ ท าให้ครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตัวผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทันสมัย 
เช่น รายงานการมาโรงเรียน การเข้าเรียนของผู้เรียน รายงานพฤติกรรมของผู้เรียน และมีการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
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ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการ              
ท าความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
อุปกรณ์กีฬา ห้องน้ า โรงอาหาร สถานท่ีรับประทานอาหาร และพื้นท่ีส่วนกลางท่ีจะมีการอยู่ร่วมกันและ            
มีพื้นท่ีสัมผัส และได้จัดเตรียมอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงมีสบู่ล้างมือ                
ท่ีเพียงพอ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  มีพรมแช่น้ ายาฆ่าเช้ือ จัดเตรียมไว้ทุกทางขึ้นอาคารเรียน มีการต้ังจุด
คัดกรองบริเวณทางเข้าประตูโรงเรียน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
ส าหรับคัดกรองผู้ป่วย พร้อมติดสติกเกอร์ก่อนเข้าโรงเรียน และได้มีการประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง 
ครูและบุคลากรทุกคน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นท่ีโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
ประเด็นพิจำรณำ 2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน  น โยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่ งชาติ  ซึ่ งเป็น ไปได้ในการปฏิบั ติ                         
ทันต่อการเปล่ียนแปลง และมีแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี               
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการและแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่ งโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการก ากับติดตาม ดูแลขับเคล่ือนให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี แผนการพัฒนาการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ                  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้การบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล               

 
ประเด็นพิจำรณำ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน แบ่งโครงสร้างการบริหารการท างาน
เป็น 4 กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และ                    
กลุ่มบริหารท่ัวไป มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงร่วมด้วยคณะสี การบริหารจัดการจึงเสมือนเป็นโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ คณะสีมีการ
ขับเคล่ือนกิจกรรม และมีเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปรึกษา และระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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ประเด็นพิจำรณำ 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส            
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น คุณลักษณะของผู้เรียนตามเป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล จุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและความต้องการของโรงเรียน มีการจัดกลุ่มการ
เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องเรียนพิ เศษ Intensive Science Math Program กับ Intensive 
English Program และห้องเรียนท่ัวไป ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิ เศษหลักสูตร Intensive Science Math Program กับ  Intensive  Math 
English Program กลุ่มมนุษยศาสตร์และกลุ่มศิลปศาสตร์ จัดรายวิชาเพิ่มเติมตรงตามความต้องการ                 
ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน ได้แก่ รายวิชาท้องถิ่นของเรา 1 และรายวิชาท้องถิ่นของเรา 2 ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา           
ปีท่ี 2 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี โดยเน้นการฝึกทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ เช่น โขน งานช่าง งานธุรกิจ และงานฝีมือ เป็นต้น   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                    
มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มการเรียนตามความถนัดและความสนใจ และได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมจัดหลักสูตรส าหรับกลุ่มการเรียนธุรกิจแนวใหม่ และเปิดวิชาเลือกเสรี 
มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการซ่อมเสริมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ จัดคาบสอนเสริม ติว O-NET ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  ตามกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้            
ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา เช่น วงศ์ดุริยางค์ กีฬาฟุตซอล เป็นต้น  

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending 
Learning) คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Online) ใช้รูปแบบการแบ่งกลุ่มการเรียนเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B ปรับการจัดการเรียนการสอน                     
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังรูปแบบ On-Site 
และ Online ผ่าน Platform ต่างๆ เช่น Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube, DLIT 
เป็นต้น มีกระบวนการติดตามการเข้าเรียน On-Site และ Online ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการ
รายงานจากครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนทุกคน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากครูผู้สอน เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  
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ประเด็นพิจำรณำ 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรใหมี้ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ              

ตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน ด้วยโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อปริญญาโท ท าผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือน/ขอมีวิทยฐานะ จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้             
ทางวิชาชีพ(PLC) สัปดาห์ละ 2 คาบ และมี PLC ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เรียนเรียนร่วม                
จัดอบรมสัมมนาภายในโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของครู ในการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังรูปแบบ 
On-Site และ Online เรื่อง การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ส าหรับครูผู้สอน (Google Classroom), การจัดการอบรม การสร้างเว็ปไซต์เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และส่งครูเข้าร่วมอบรมภายนอกโรงเรียน ตามวิชา                
ท่ีสอน ภาระงาน ความต้องการและตามหลักสูตรท่ี กคศ., สพฐ.รับรอง เพื่อนับช่ัวโมงในการท าวิทยฐานะ                
มีการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการขอมีและ                     
เล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 การดูแลครูบรรจุใหม่ มีการปฐมนิเทศครู และจัดครูพี่เล้ียงสอนงาน และ
นิเทศการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ           
ทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะชีวิต คุณลักษณะ                       
อันพึงประสงค์ ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 
ประเด็นพิจำรณำ 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานท่ี และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  การจัดท าผังบริเวณโรงเรียน  มีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้ อยู่ ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย  เหมาะสมพร้อม ท่ีจะใช้ประโยชน์                               
มกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการรักษ์
ส่ิงแวดล้อมพร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีห้องศูนย์เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ห้องสมุดกลาง ตะกร้าหนังสือ มีอุทยานการศึกษา ซึ่งจัดให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนมีความร่มรื่น 
สะอาด  สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยการติดป้ายนิเทศ QR Code ให้สืบค้นข้อมูล มีห้องเรียนสีเขียว 
ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า กิจกรรมห้องเรียนสีขาว นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน      
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการท าความ
สะอาดภายในบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา 
ห้องน้ า โรงอาหาร สถานท่ีรับประทานอาหาร และพื้นท่ีส่วนกลางท่ีจะมีการอยู่ร่วมกันและมีพื้นท่ีสัมผัส             
และได้จัดเตรียมอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงมีสบู่ ล้างมือท่ีเพียงพอ                   
มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีพรมแช่น้ ายาฆ่าเช้ือจัดเตรียมไว้ทุกทางขึ้นอาคารเรียน มีการต้ังจุดคัดกรองบริเวณ
ทางเข้าประตูโรงเรียน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ส าหรั บคัดกรอง
ผู้ป่วย พร้อมติดสติกเกอร์ก่อนเข้าโรงเรียน และได้มีการประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 
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ทุกคน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นท่ีโรงเรียน มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
 
ประเด็นพิจำรณำ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และสดอคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยได้น าระบบ Student Care มาใช้ในงานบริหารจัดการผู้เรียน 
และสนับสนุนการเรียนรู้ ท าให้ครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตัวผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทันสมัย 
เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เรียนด้วยกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ รายงานการมาโรงเรียน การเข้าเรียน
ของผู้เรียน รายงานพฤติกรรมของผู้เรียนมีระบบในการดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีดีขึ้น ถูกต้องและรวดเร็ว 
สามารถติดต่อกันระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครองได้อย่างสะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบระบบ Data 
Management Center (DMC)แ ล ะ Education Management Information System (EMIS)  ใน ก า ร
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ทางการเรียนการสอน ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสอน
อ อ น ไลน์  ไ ด้ แ ก่  VDO,  You tube, DLIT, Google Classroom,  Power Point, Clip, Google Site                 
ทุกห้องเรียนมีโทรทัศน์หรือโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทุกส่วนงาน ตรวจสอบ แยกประเภท ประมวลผล ท าสถิติเปรียบเทียบ น าเสนอ ในรูปแบบPaper 
และLink QR Code ลงWebsite ของโรงเรียนท าให้สะดวกในการ น าผลการประเมินมาใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ มีโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้ดีขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                  
(COVID-19) 
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3. จุดเด่น 
 1) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และรูปแบบคณะสี โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  โดยคณะสีเน้นบทบาทของผู้เรียนสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการ 
 2) โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามหลักสูตรสถานศึกษา                
ท่ีมีการปรับปรุงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
 3) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมท้ังสนับสนุนการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 
 4) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด               
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ            
มีความปลอดภัย 
 5) โรงเรียนมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Student Care มาใช้อ านวยความสะดวก 
ในการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 
4. จุดควรพัฒนำ 

1) โรงเรียนควรสนับสนุน ส่งเสริมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน 

2) โรงเรียนควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ และบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
หลักฐำน/ร่องรอย 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ระดับยอด
เยี่ยม 

 

     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบั ติ
จ ริ ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 
85.00 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน

กระบวน การคิดและปฏิบัติจริง 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนสู่ความเป็นเลิศ เช่น 

กิจกรรมติวเข้ม O-NET ม.6  

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู

ในห้องเรียน กิจกรรมห้องเรียนสีขาวให้นักเรียนจัดบอร์ด 

4. โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนาละวัฒนธรรมไทย 

ทอดผ้าป่า, ตักบาตรท าบุญวันปีใหม่, กิจกรรมวันมาฆบูชา 

5. โครงการงานอนามัยโรงเรียน เช่น ตรวจสุขภาพนักเรียน 

ประกันอุบัติเหตุ 

6. โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม กิจกรรม

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่อง (พิเศษ) 

7. โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม (เล่มหน้าที่พลเมือง) 

คาบคุณธรรมโดยครูที่ปรึกษา 

8. กิจกรรมวันส าคัญตามประเพณีโรงเรียน เช่น วันเฉลิมพระ 

ชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

9. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เช่น กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

10. โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น 

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 

11. โครงการส่งเสริมทักษะกีฬายูโด 

12. โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและบริการ เช่น 

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ,กิจกรรมพ่ีแนะแนวน้อง,กิจกรรม 

ติดตามการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนม.3,ม.6 

13. การจัดการเรียนรายวิชาชุมนุมโครงการบูรณาการตาม 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
หลักฐำน/ร่องรอย 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

14. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย 

ตนเอง IS 

15. ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอน 

16. แบบสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมและ 

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

17. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

18. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

19. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 

20. รายงานการประเมินตนเองของครู 

21. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู  
      3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 
85.40 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้ 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

2. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ทะเบียนการใช้สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอน 

4. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น สถิติการใช้บริการห้องสมุด 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

5. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 

6. รายงานการประเมินตนเองของครู 

7. Google Classroom ของครู 

8. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู 
     3.3  มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 
86.36 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

   - ประมวลการสอน (course syllabus) 

   - ข้อตกลงในชั้นเรียน 

2. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 

4. รายงานการประเมินตนเองของครู 
5. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู 

     3 .4   ต ร วจ ส อ บ แล ะ
ประ เมิ นผู้ เรียน อ ย่าง เป็ น
ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 
84.03 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. ประมวลการสอน (course syllabus) 

3. แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

โครงกำร / กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
หลักฐำน/ร่องรอย 

5. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 

6. รายงานการประเมินตนเองของครู 

7. แบบรายงานการวดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5) 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 83 ร้อยละ 
83.01 

 1. เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2. รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. รายงานนิเทศการสอน 

4. รายงานการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียนราชวินิต
บางเขนรายงานการประชุม ระหว่างผู้ปกครองและครู 
(Classroom Meeting) 

 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์             
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) จัดท าหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้                   
จัดกิจกรรม/โครงการท่ีหลากหลาย ครูออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมตามความสนใจ
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ได้ลงมือท า ได้ฝึกทักษะ ได้แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็นได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะต่างๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning)                   
คือจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) โดยใช้
รูปแบบการแบ่งกลุ่มการเรียนเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B มีการปรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์                     
ผ่าน Platform ต่างๆ เช่น Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube, DLIT เป็นต้น อีกท้ังมี                    
ส่ือการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย ส่งเสริม             
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยวิเคราะห์ผู้เรียน                   
สร้างบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ประมวลการสอน 
(course syllabus) และมีการเช็คเวลาเรียนในคาบเรียน อีกท้ังครูมีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดช้ันเรียนท่ีดี โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง 
ร่วมมือกันของครู ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน วางแผน ก าหนดปฏิทิน 
จัดการประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้                   
มีการอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยการนิเทศการสอน แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
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สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ค้นหาปัญหา หาสาเห ตุ                 
แนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรมแล้วน าสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ                  
มีประสิทธิภาพ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนการตรวจสอบ เลือกใช้เครื่องมือ /วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างเหมาะสม และผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครูทุกคนจัดท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปพัฒนาตนเอง
ต่อไป มีการก ากับติดตาม ประเมินผล สรุปผล น ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูได้จัดการเรียน                
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยเริ่มจากการท่ีโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                  
มีการมอบหมายให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากนั้นโรงเรียนน าหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ จากนั้นโรงเรียนจัดการด าเนินการตาม โครงการ/
กิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พร้อมท้ังมีการก ากับติดตาม ประเมินผล และสรุปผล เพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาต่อไป  ท้ังนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ประเด็นพิจำรณำท่ี 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีรองรับ

การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) คือจัดการเรียนการสอน              

ท่ีโรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ปฏิบั ติจริงด้วยวิธีการและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย โดยครูศึกษา                            

ท าความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา                  

วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง                   

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และ

สามารถให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานของตนเองได้ โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการจัดการ

เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ มีการก ากับติดตาม ประเมินผลและสรุปผล 

เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป โดยมีโครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุน เช่น โครงการ
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ส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการส่งเสริม

ทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม 

กิจกรรมไหว้ครูในห้องเรียน กิจกรรมห้องเรียนสีขาวให้นักเรียนจัดบอร์ด โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์ กิจกรรมวันส าคัญตามประเพณีโรงเรียน เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว                   

มหาวชิรลงกรณบดินทรเทพวรางกูร โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนาละวัฒนธรรมไทย ทอดผ้าป่า                 

ตักบาตรท าบุญวันปีใหม่ กิจกรรมวันมาฆบูชา เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้คิด       

ได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล และ             

น าผลมาปรับปรุง 

 
ประเด็นพิจำรณำท่ี  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการส ารวจและ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและบริบทของท้องถิ่นท่ีเป็นปัจจุบัน 

หลังจากนั้นวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียน               

การสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) ท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) และ              

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) น าส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพผ่าน Platform ต่างๆ เช่น Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube, DLIT 

เป็นต้น และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย มีการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลและสรุปผล เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียน  จัดแหล่งเรียนรู้  และ                       

ส่ือเทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยี ซึ่งมีโครงการท่ีสนับสนุน

ครูผู้สอน เช่น โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี, จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน, โครงการส่งเสริม                   

การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอนและ               

แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

 
ประเด็นพิจำรณำ  3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียน                

เป็นรายบุคคล รวมถึงเข้าใจในระดับความสามารถและสถานการณ์ชีวิตของผู้เรียน โดยค านึงถึง                     

ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จากนั้นน าข้อมูลสารสนเทศ

มาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน                

(On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ให้เหมาะสมกับผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน มีการ              

จัดสภาพแวดล้อม ในช้ันเรียน โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ กลุ่ม B ให้ ผู้เรียนรักษา
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ส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดช้ันเรียนโดยการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ

เรียน มีเจลแอลกอฮอร์ทุกห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เป็นวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน เพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียนช่วยให้                

การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่นให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้  อีกท้ังยังมี                  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้เรียนกับครู และการท างานร่วมกัน

ของผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้เรียนมีความอบอุ่น ความสบายใจ               

ความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความรักความศรัทธาต่อครู มีความกล้า มีความอิสระ                        

ในการแสดงออก อย่างมีระเบียบวินัยในช้ันเรียน โดยปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล มีบรรยากาศของ

การเรียนรู้สร้างสรรค์ เร้าความสนใจ ให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสุขพร้อมท้ังก่อให้เกิด

แรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มาโรงเรียนอย่างมีความสุข 

 

ประเด็นพิจำรณำ  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน โดยวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 

มีการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ท่ีมีความหลากหลาย เช่น การสร้างแบบทดสอบ โดยใช้ Google forms 

รองรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ และประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล 

สอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พร้อมท้ังจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็น

ระบบ มีการจัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์และมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการ               

ของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย และตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ             

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนผ่านหลาย

ช่องทาง เช่น ทาง Google Classroom, Google Meet, Line เพื่อแจ้งผลการเรียน การท างาน และ

ผลงานต่าง ๆ จากครูผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
ประเด็นพิจำรณำ  3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์              
ในการจัดการเรียนรู้  ท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้                   
ครูไม่โดดเด่ียวและมีเครือข่ายในการท างานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการร่วมกันอภิปรายและ
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ รายงานสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ถือเป็นการรวมตัว 
ร่วมมือร่วมใจ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู บนพื้นฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า 
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เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม มีจัดการประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ มีการอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
โดยการนิเทศการสอน แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) สัปดาห์ละ 2 คาบ มีท้ังแบบภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีการค้นหาปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ออกแบบ
กิจกรรมและน าสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ท าร่วมกันและผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่
การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  

จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในประเด็นต่างๆ ดังแสดงในตาราง 

ข้อ ประเด็นพิจำรณำ ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

1. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

85.00 ยอดเยี่ยม 

1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามตามมาตรฐาน          
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

87.27  

1.2 วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

87.05 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนด้าน
ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และสามารถให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน
ของตนเองได้ โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงของการจัดการเรียนรู ้

84.55 

1.4 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร ่ 81.14 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 85.40 ยอดเยี่ยม 

2.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน  

85.91  

2.2 วางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ และน าส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

85.23 

2.3 น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

82.73 
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2.4 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

87.73 

3. มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 86.36 ยอดเยี่ยม 

3.1 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงเข้าใจในระดับความสามารถและ
สถานการณ์ชีวิตของผู้เรียนและจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

86.59  

3.2 น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรม           
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน            

83.18 

3.3 มีการสร้างและการรักษาส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน เพื่อรักษาสภาพ
บรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น 
ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู ้

87.27 

3.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการการมีปฏสัิมพันธ์เชิงบวก 
ระหว่างผู้เรียนกับครู และการท างานร่วมกันของผู้เรียน โดยแสดงให้เห็น
ถึงการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

88.41 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

84.03 ยอดเยี่ยม 

4.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 90.45  
4.2 มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม

หลักการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้พร้อมท้ังจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ 

81.59 

4.3 วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลายและตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ 

82.73 

4.4 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

81.36 

5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

83.01 ยอดเยี่ยม 

5.1 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 

85.91  
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5.2 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  85.45 
5.3 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้  
80.45 

5.4 ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80.23 

สรุปภำพรวม กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 84.76 ยอดเยี่ยม 
 

3.จุดเด่น 

 1) ครูมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างผู้เรียนกับครู และการท างานร่วมกันของผู้เรียน โดยแสดง             

ให้เห็นถึงการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2) ครูมีการวางแผน จัดท า จัดหา พัฒ นาส่ือนวัตกรรมและเทคโน โลยี ท่ี สอดคล้องกับ                       

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) และน าส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน

การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Platform ต่างๆ เช่น Google Classroom, Google Meet, 

Line, YouTube, DLIT เป็ น ต้น  พ ร้อม ท้ั งสร้ างโอก าสให้ ผู้ เรียน ได้แสวงหาความรู้ ด้ วยตน เอ ง                         

จากส่ือท่ีหลากหลาย 

3) ครูใช้การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้และ

พัฒนาการของผู้เรียน เช่น ประเมิน การท ากิจกรรมกลุ่ม ทักษะปฏิบัติการ การท ากิจกรรมระหว่างเรียน 

การท าช้ินงานท่ีครูมอบหมายท้ังงานเด่ียวและงานกลุ่ม การทดสอบด้วย เครื่องมือท่ีหลากหลาย                       

แล้วครูน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 

4. จุดควรพัฒนำ 

1)  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิด เพื่อมุ่งเน้น                  
ให้ ผู้เรียนสามารถคิดค้น เสาะหาและสร้างองค์ความรู้ ท่ีเป็นนวัตกรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้ตรงกับ               
ความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตในยุคการศึกษา 4.0 เปล่ียนผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม 

2)  ครูควรเผยแพร่ความรู้ ผลงานและนวัตกรรม รวมทั้งการน าไปปฏิบัติจริงสู่ชุมชนให้มากขึ้น 
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ผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน อยู่ในระดับ 5 คือ ยอดเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ             
ยอดเย่ียม ท้ังนี้ เพราะ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการจัดการศึกษา              

อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
ท้ังนี้ โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                    
(COVID-19) โดยมีการก าหนดนโยบายและค่าเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน             
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และ                 
มีคุณธรรม  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการท างานหรือ
งานอาชีพ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้  
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ผู้เรียนมีสุขภาวะ                 
ทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบั ติ  ทัน ต่อการเปล่ียนแปลง                    
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของโรงเรียนท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา                   
ของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  มีการใช้หลักการบริหารแบบมี ส่วนร่วม ในรูปแบบโรงเรียนเล็ก                       

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
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ในโรงเรียนใหญ่  โดยใช้รูปแบบคณะสี 5  คณะสี เป็นการบริหารท่ีเปิดโอกาสให้ ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง                     
กับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ได้เข้ามาช่วยคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน เพื่อให้การด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ได้มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ
ด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมท าให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงตลอดเวลา ใช้ผล                    
การประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ด้านของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                  
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดท า
หลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม/โครงการ           
ท่ีหลากหลาย ครูออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีช่วยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมตามความสนใจผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ได้ลงมือท า ได้ฝึกทักษะ ได้แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็นได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ โดยมีการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) คือจัดการเรียนการสอนท่ี
โรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มีการปรับการจัดการเรียนการสอน
ออน ไลน์  ผ่ าน  Platform ต่ างๆ  เช่น  Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube, DLIT               
เป็นต้น อีกท้ังมีส่ือการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตบางเขนถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีโรงเรียน
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  
จากผลการด าเนินงานของโรงเรียน สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
 สรุปผลด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้อ่านหนังสือออก

และอ่านได้คล่อง รวมถึงสามารถเขียนส่ือสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถคิดค านวณได้คล่อง
ตามมาตรฐานแต่ละระดับช้ัน 

2) ผู้ เรียน ได้ รับก ารพัฒ นาใน ด้านการ                
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร 
การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

4) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการ
ด า เนิ น ชีวิตอย่ างพอ เพี ย ง  มี จิตสาธารณะและ                   
มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต าม อั ต ลั ก ษ ณ์                        
ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 

5) ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครู           
ท่ีปรึกษาและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1) ผู้ เรี ย น ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร เรี ย น รู้                
เพื่อพัฒนาทักษะท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
นวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพ  
 2) ผู้เรียน ทุกคนควรได้รับอุปกรณ์
พื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ภ า ย ใ ต้ ส ถ า ณ ก า ร ณ์                       
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 3) โรงเรียนควรสนับสนุนให้ ผู้เรียน            
ได้เรียนรู้และท าความรู้จักกับอาชีพท่ีก าลังเป็น
ท่ีนิยมในสังคมปัจจุบันเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ยู ทูปเปอร์/            
ขายสินค้าทางออนไลน์/เกมเมอร์ เป็นต้น 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
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 สรุปผลด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

1) โรง เรียนมี กระบวนการบริห ารและ           
การจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบคณะสี โรงเรียนเล็ก           
ในโรงเรียนใหญ่  โดยคณะสีเน้นบทบาทของผู้เรียน
สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารและการจัดการ 
 2) โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามหลักสูตรสถานศึกษา             
ท่ีมีการปรับปรุงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ        
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยครู ผู้สอน
สามารถ จัดการเรียน รู้ ไ ด้อย่ างมี คุณ ภาพ  และ                   
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
 3) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โ ค โ ร น า  2019 (COVID-19) แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พร้อมท้ังสนับสนุนการขอมีและ              
เล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 
 4) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
มีความปลอดภัย 
 5 ) โรง เรียน มี ก ารน าระบบ เทค โน โลยี
สารสนเทศ ระบบ Student Care มาใช้อ านวยความ
สะดวก ในการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1 ) โรง เรี ยน ควรสนั บสนุ น  ส่ ง เสริ ม             
ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ครู และระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน 

2) โรงเรียนควรพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 
ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  และบุคลากร               
ท้ังภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศได้ 
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 สรุปผลด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

1) ครูมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ 

ด้านทักษะกระบวนการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างผู้เรียน

กับครูและการท างานร่วมกันของผู้เรียน โดยแสดง             

ให้ เห็ น ถึ ง ก าร เรี ย น รู้ ร่ ว ม กั น อ ย่ า งมี ค วาม สุ ข                   

โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2) ครูมีการวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาส่ือ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับการจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) 

และน าส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Platform ต่างๆ เช่น 

Google Classroom,Google Meet,Line,YouTube, 

DLIT เป็น ต้น  พร้อม ท้ั งสร้างโอกาสให้ ผู้ เรียน ได้

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

3) ครูใช้การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน               
ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้และ
พัฒนาการของผู้เรียน เช่น ประเมินการท ากิจกรรม
กลุ่ม ทักษะปฏิบัติการ การท ากิจกรรมระหว่างเรียน 
การท าช้ินงานท่ีครูมอบหมายท้ังงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
การทดสอบด้วยเครื่องมือ ท่ีหลากหลาย แล้วครู               
น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

1 )  ครู ควร จัดกิ จก รรมการ เรียน                
การสอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิด  
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดค้น เสาะหา
แ ละ ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว าม รู้ ท่ี เป็ น น วั ต ก ร ร ม                   
เพื่อเตรียมผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของ
สังคมในปัจจุบันและอนาคตในยุคการศึกษา 
4.0 เปล่ียนผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม 

2)  ครูควรเผยแพร่ความรู้ ผลงานและ
นวัตกรรม รวมท้ังการน าไปปฏิบัติจริงสู่ชุมชน
ให้มากขึ้น 
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 การส่งเสริมและพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิด                
เพื่อมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนสามารถคิดค้น เสาะหาและสร้างองค์ความรู้ ท่ีเป็นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน                 
ให้ตรงกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตในยุคการศึกษา 4.0 เปล่ียนผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกร  โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ม ี              
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนราชวินิตบางเขนทุกคน  
 
 

 
 การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เพื่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ท่ีพัฒนาผู้เรียนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ในศตวรรษท่ี 21 บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
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ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  77  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  78  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  79  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  80  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  81  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  82  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  83  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  84  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  85  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แนบท้ำยประกำศโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
เร่ือง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพือ่กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 83  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ร้อยละ 83 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 83 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 83 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 63 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 83 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 83 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 83 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 83 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 83 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ร้อยละ 83 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 83 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 83 

    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 83 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 83 
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