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คำนำ 

 

 ในรอบปการศึกษา 2564  ท่ีผานมา โรงเรียนราชวินิตบางเขน ไดมีการพัฒนาในแตละดาน            

มาเปนลำดับ และสรุปผลโดยใชมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เปนหลัก  ในการประเมินคุณภาพภายใน บุคลากรทุกฝายของโรงเรียนไดมีการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ

ตามวิสัยทัศน  พันธกิจของโรงเรียน ตลอดจนโครงการ งาน และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน และ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ทำใหโรงเรียนราชวินิตบางเขน เปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน 

ท้ังนี้โรงเรียนไดรับการสนับสนุน สงเสริม ใหมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน

การสอน ซึ่งถือเปนภารกิจหลักของโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถตามความถนัด ความสนใจ

ของนกัเรียน ทำใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เปนการสะทอนภาพแหงความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียน  

ในรอบปการศึกษา 2564  ท่ีผานมา ขอขอบคุณผู ท่ีเกี่ยวของทุกทานท่ีทำใหผลการพัฒนาคุณภาพ                 

ทางการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตบางเขนไดพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง 
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   สารบญั 
          เร่ือง           หนา 

 

บทสรุปของผูบริหาร            1 

 สวนท่ี  1  ขอมูลพื้นฐาน 3 

• ท่ัวไป               3 

• ขอมูลผูบริหาร             9 

• ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา          10 

• ขอมูลนักเรียน            16 

• ขอมูลอาคารสถานท่ี           17 

• ขอมูลงบประมาณ            18 

• สภาพชุมชนโดยรวม           18 
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บทสรุปสำหรบัผูบริหาร 

 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรมสามัญศึกษา ต้ังอยู ท่ีเลขท่ี 22/18 หมูบานชินเขต ซอย 1/22             

แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท 02-580-1555 โทรสาร 02-580-9482 

เว็บไซตโรงเรียน www.rvb.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 

1-6 จำนวนนักเรียน 1,770  คน มีขาราชการครู จำนวน 72 คน ผูบริหารจำนวน 5 คน ผูอำนวยการ

โรงเรียน คือ นายธัญวิชญ  ไตรรัตน ดำรงตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยูในระดับ ยอดเยี่ยม

จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม โดยผลดานคุณภาพ

ของผูเรียนมีจุดเดน ดังนี้ 

1 ) ผู เรียน ได รับการพัฒ นาให อ าน ได  รวม ถึงสามารถเขียน ส่ือสารและคิดคำนวณ ได                   

ตามมาตรฐานแตละระดับช้ัน 

2) ผูเรียนทุกไดรับการพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางมีเหตุผล  

3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถใชงาน 

Google Classroom Application และ Google Meet Application เพื่อพัฒนาตนเองในดานการเรียนรู 

การส่ือสาร การทำงาน ซึ่งใชไดอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

4) ผู เรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการดำเนินชีวิตอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะและ                   

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณท่ีสถานศึกษากำหนดไว โดยการจัดการเรียนรูในรายวิชาหนาท่ี

พลเมืองและเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีการสรางองคความรู ดวยการสืบคน รวบรวมขอมูล การคิดริเริ่ม

สรางสรรค การคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงทางการคาในปจจุบัน                 

ท่ีจะนำไปสูการสรางสรรคแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑและการทำการคาดวยความทันสมัย                    

โดยผานการจัดการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล 

6) ผูเรียนไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากครูท่ีปรึกษาโดยมีการเยี่ยมบาน 100 เปอรเซ็นตและไดรับ

การพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติตนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม            

โดยผลดานกระบวนการบริหารและการจัดการมีจุดเดน ดังนี้ 

1) โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีหลักการบริหารแบบกระจายอำนาจและแบบมีสวนรวม ซึ่งกระบวน 

การบริหารโดยเปดโอกาสใหทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สวนการกระจายอำนาจมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ                

ไปยังรองผูอำนวยการและหัวหนางานท่ีไดรับมอบหมายงานตามสายบังคับบัญชา 

 2) โรงเรียนมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา                

โดยมีการปรับหลักสูตรใหมีรายวิชาท่ีประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหาและสรางระบบการ

เรียนรูท่ีเนนสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) เนนสรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณา

การท่ีมีเทคโนโลยีเปนตัวเกื้อหนุน ไดแก การเรียนรูในรายวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล (Digital 

Trading Innovation) และรายวิชาสรางสรรคนวัตกรรม 

 3) โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนใหมีความคลองตัวมากข้ึนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีการนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสสำหรับสถานศึกษา (My Office) มาใชในการ

บริหารจัดการ 

          4) โรงเรียนมีการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา พรอมท้ัง

สนับสนุนการขอมี/เล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ ว.PA 

 5) โรงเรียนมีคูมือเตรียมความพรอมในการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนราชวินิตบางเขน                  

ในสถานการณ การแพรระบาดของโรค ติด เช้ือ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่ อนำมาใช                            

ในการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ใหมีการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

 6) โรงเรียนมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและบริหาร

สถานศึกษา (Student Care) มาใชอำนวยความสะดวก ในการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ             

การจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผลการจัดการศึกษา อยูใน

ระดับยอดเยี่ยม โดยผลดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญมีจุดเดน ดังนี้ 

1) ครูใหความสำคัญกับกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน            

พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทำงานท่ีชัดเจน โดยครูมีการเยี่ยมบานนักเรียนในท่ีปรึกษาทุกคน              

แบบออนไลน สงผลใหครูทราบปญหา รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

 2) ครูผูสอนจัดกิจกรรมการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดการเรียนรูแบบ Active learning และ

นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
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 1. ขอมูลท่ัวไป 

ประวัติโรงเรียน 

              
       อาคาร 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา                     สนามกีฬาอเนกประสงค 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรมสามัญศึกษา ต้ังอยู ท่ีเลขท่ี 22/18 หมูบานชินเขต ซอย1/22             

แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร เนื้อท่ี 9 ไร 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเปนท่ีดินของคุณยาผัน 

คำจงจิตร สภาพเดิมเปนท่ีลุม มีแองน้ำ ตนกกและหญาปลองข้ึนเต็มบริเวณพื้นท่ี คุณยาผัน คำจงจิตร              

ไดมอบท่ีดินแปลงนี้ใหแกวัดทองสุทธาราม  แขวงบางซื่อ ปพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย  

เจาอาวาสวัดทองสุทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม และนายสุรินทร ตอเนื่อง ผูอำนวยการ

โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (ในขณะนั้น) เห็นวาโรงเรียนสุวรรณ สุทธารามวิทยา ซึ่งกอสรางอยูในท่ีดิน

ของวัดทองสุทธารามไดรับนักเรียนเขาเรียนตามเปาหมายและนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6            

เปนจำนวนมากในแขวงบางซื่อ ทาทราย ทุงสองหอง และอำเภอเมืองนนทบุรี ยังไมมีโรงเรียนใกลบานตอง    

เดินทางไปเรียนตอยังโรงเรียนท่ีอยูไกล ๆ ดวยเจตนารมณและศรัทธาของทานพระครูสุวรรณสุทธารมย           

ในการท่ีจะให การสนับสนุนการศึกษาของชาติและใหเยาวชนไทยทุกฐานะไดเขาศึกษาตอในโรงเรียน

มัธยมศึกษาใหมากข้ึน 

             
พระครูสุวรรณสุทธารมย     คุณยาผัน คำจงจิตร 

 วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ไดทำหนังสือ

อนุญาตใหกรมสามัญศึกษาใชท่ีดินแปลงนี้สรางโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญ

ศึกษา โดยดร.เอกวิทย ณ ถลาง และเจาหนาท่ีกรมสามัญศึกษา นายสุรินทร ตอเนื่อง ผูอำนวยการโรงเรียน

วัดสุวรรณ สุทธารามวิทยา ไดเขามาสำรวจพื้นท่ีท่ีจะกอสรางโรงเรียน  

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  4  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 วันท่ี 14 สิงหาคม 2529 กรมสามัญศึกษาไดตอบรับการใช ท่ี ดินแปลงนี้กอสรางโรงเรียน

มัธยมศึกษา ปการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาไดเปดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 

1 โรง ช่ือ “โรงเรียนบางเขนวิทยา” โดยเชาพื้นท่ีนี้กับกรมการศาสนาเปนเวลา 30 ป และส้ินสุดตามสัญญา

เชาในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2531 

  
ภาพบรรยากาศของโรงเรียนในชวงแรก 

 วันท่ี 16 เมษายน 2530 กรมสามัญศึกษาไดมอบหมายใหโรงเรียนวัดทองสุทธารามวิทยาซึ่งเปน

โรงเรียนพี่ เปนผูรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1เขาเรียนในโรงเรียนบางเขนวิทยา จำนวน 4 หองเรียน                 

มีนักเรียนจำนวน 200 คน โดยมี นายสุรินทร ตอเนื่อง ผูอำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาเปน

ผูดูแลการจัดต้ังโรงเรียนบางเขนวิทยาและปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารเปนการช่ัวคราว ปการศึกษา 2531                 

กรมสามัญศึกษาไดอนุมัติใหโรงเรียนบางเขนวิทยารับนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน                   

6 หองเรียน นักเรียนจำนวน 300 คน โดยใชอาคารเรียนท่ีโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  

 วันท่ี1 มิถุนายน 2531 นายวินัย นุนพันธ ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 

ไดรับคำส่ังใหรักษาการในตำแหนง “ครูใหญโรงเรียนบางเขนวิทยา” 

   
ภาพบรรยากาศการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในชวงแรก 

 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2531 นายวินัย นุนพันธ ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 

รักษาการในตำแหนงครูใหญโรงเรียนบางเขนวิทยาไดรับมอบอำนาจเปนผูแทนกรมสามัญศึกษาลงนามใน

หนังสือกรรมสิทธิ์การใชท่ีดินแปลงนี้สรางโรงเรียนเมื่อดำเนินการในเรื่องท่ีดินเรียนรอยแลวโรงเรียนบางเขน

วิทยาไดดำเนินการจัดทำโครงการ “รวมน้ำใจสู บ.ว.” เพื่อระดมทุนทำหองเรียนช่ัวคราวของโรงเรียน

บางเขนวิทยา โดยปรับปรุงพื้น ท่ีซอมแซมโรงเรียน ท่ีบริษัทชินเขตมอบใหกับโรงเรียนโดยไดรับ                        

การสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยาคณะกรรมการวัดทองสุทธารามและ                

ผูมีอุปการคุณในหมูบานชินเขต 

 

  



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  5  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

   
ภาพการกอสรางอาคารเรียนแรกของโรงเรียน 

 วันท่ี 16 สิงหาคม 2531 คณะครูอาจารยและนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ไดเขามาพัฒนาพื้นท่ี

บริเวณท่ี จะทำอาคารช่ัวคราว ซึ่งมีตนกกสูงทวมศีรษะ 

  วันท่ี 12 กันยายน 2531 เทพื้นท่ีหองอาคารเรียนช่ัวคราวเสร็จเรียบรอย ในวันท่ี 28 กันยายน 

2531 สำนักงบประมาณไดอนุมัติเงินงบประมาณกอสรางอาคารเรียนใหแกโรงเรียนบางเขนวิทยาและวันท่ี 

11 ตุลาคม 2531 ไดขนยายวัสดุอุปกรณจากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยามาสูโรงเรียนบางเขนวิทยาและ

เปดทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา 

    
ภาพการกอสรางอาคารเรียนแรกของโรงเรียน 

 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2531 โรงเรียนบางเขนวิทยาไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต                

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ใหใชช่ือโรงเรียนวา โรงเรียนราชวินิตบางเขน                  

เพื่อเปนไปตามพระราชดำริ ในการจัดต้ังโรงเรียน 

     
ภาพการกอสรางอาคารเรียนที่สองและสามของโรงเรียน 

 วันท่ี 2 กรกฎาคม  2534  กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                      

ให เป ล่ียน ช่ือ โรงเรียนบางเขนวิทยาเปน  โรงเรียน ราชวินิ ตบางเขนและได รับ  พ ระราชทาน                              

พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ใหอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ               

เปนตราสัญลักษณของโรงเรียน  

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  6  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

                  
             ภาพตราสัญลักษณของโรงเรียน              และบรรยากาศของโรงเรียนในปจจุบัน 

 วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2540  ผานเกณฑการประเมินและไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียน

มัธยมศึกษาดีเดนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปการศึกษา 2540 ในวันท่ี 30 มกราคม 2541 

ปการศึกษา 2546  ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนและคณะกรรมการการศึกษาเขตหลักส่ี                       

ใหเปนโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝน นับวาเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีชุมชนใหการยอมรับ 

ปการศึกษา 2547  ไดรับการคัดเลือกให เขารวมเปนโรงเรียนแกนนำ ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ปการศึกษา 2547  ไดรับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

ใหเปนตัวแทนโรงเรียนเดียวในกรุงเทพมหานครในการเปนโรงเรียนตนแบบ โครงการใหความรูเรื่อง                    

“การเพิ่มผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” 

ปการศึกษา 2548  ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนแกนนำในโครงการ “กาวยางอยางเขาใจ” 

เพื่อสงเสริมเพศศึกษาสำหรับเยาวชน โดยไดรับการสนับสนุนของกองทุนโลก โดยกระทรวงสาธารณสุข 

ปการศึกษา 2548  ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนแกนนำของสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค 

14 กุมภาพันธ 2549 ผานการรับรองการเปนตนแบบโรงเรียนในฝนตามโครงการ 1 อำเภอ                  

1 โรงเรียนในฝน 

30  มิถุนายน 2549  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน 

ทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา และทอดพระเนตรศูนยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม 

26 - 28 กุมภาพันธ 2550  ผานการประเมินภายนอก (รอบสอง) เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา 

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)  สมศ. 

28 กันยายน 2552  ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ เปนสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน ตามโครงการ

สถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอน และบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจ

พอเพียง และภูมิปญญาไทยของดีมีคุณคาของ สพท.กทม.2 

14 ธันวาคม 2552  ไดรับโล เกียรติยศเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ี มี คุณภาพ           

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

25 กุมภาพันธ 2553  ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนและ

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำป 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  7  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

4 กุมภาพันธ 2554  ไดรับเกียรติบัตรเขารวมโครงการ ใสสะอาด พอเพียง เพื่อพอ สูสถานศึกษา

และชุมชน กิจกรรมเพื่อสรางสรรคเยาวชนเปนพลเมืองเขมแข็งใจอาสา (2) จากมูลนิธิประเทศไทย                    

ใสสะอาด 

 5 กุมภาพันธ 2554  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1 การประกวดภาพวาด “พอเพียงเพื่อไทย

ใสสะอาด” ดานส่ิงแวดลอมจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

6 สิงหาคม 2554  ไดรับโลเกียรติคุณสงเสริม และสนับสนุนโครงการรินน้ำใจสูนองชาวใต                 

พ.ศ.2554 เพื่อเสริมสรางศักยภาพผูเรียน เพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ณ ศูนยจังหวัดนราธิวาส ปตตานี 

ยะลา สงขลา และสตูล จากกระทรวงศึกษาธิการ 

25 ธันวาคม 2555  ผานการประเมินภายนอก (รอบสาม) ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน)  

16 สิงหาคม2556  ไดรับคัดเลือกเปนชมรมคุมครองผูบริโภคดีเดน ประจำปการศึกษา 2556    

จากสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

27 พฤษภาคม 2556  ไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                          

จากตนสังกัด  ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปพ.ศ.2553 ประจำป 2556 

ผลการติดตามตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม 

15 ธันวาคม 2556  ไดรับโลรางวัล ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาธรรม ระดับมัธยมศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2556 จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดพระศรีมหาธาตุ 

11 มกราคม 2557  ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนตนในการแขงขันตอบปญหา 

“สาระความรู ท่ั ว ไป” เนื่ องในงานวัน เด็กแห งชาติ  ประจำป  2557 จากสภาสตรีแห งชาติ ใน                           

พระบรมราชินูปถัมภ 

24 กันยายน 2557  ไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากตนสังกัด

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปพ.ศ.2553 ประจำป 2557 ผลการติดตาม

ตรวจสอบมีคุณภาพ   ดีเยี่ยม 

26 กันยายน 2557  ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาดีเดนทางวัฒนธรรม ดานดนตรีไทย และดนตรี

พื้นบาน ประจำป 2557  จากกระทรวงวัฒนธรรม 

 11 พฤศจิกายน 2557 ไดรับโลเกียรติยศสนับสนุนการอบรมโครงการ ปฏิบัติธรรมนำปญญา                

ตานภัยยาเสพติด ประจำปงบประมาณ 2558 จากกรมกิจการพลเรือนกองบัญชาการกองทัพไทย 

 13 กรกฎาคม  2558  ไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                           

จากตนสังกัดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปพ.ศ.2553 ประจำป 2558 

ผลการติดตามตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 9  ตุลาคม  2558  รับโลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน (ป.ป.ส.) ปการศึกษา 

2557 
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 25 มกราคม 2560 รับรางวัลระดับประเทศเปนโรงเรียนคารบอนต่ำลดการใชพลังงานไฟฟา

ประจำป 2559 

 27 เมษายน 2560 ไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเดนระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา 2558 

 9 กุมภาพันธ 2562 รับรางวัลระดับประเทศเปนโรงเรียนคารบอนต่ำลดการใชพลังงานไฟฟา

ประจำป 2561 

 3 ตุลาคม  2562  รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 

 13-14 กุมภาพันธ  2563  ผานการประเมินภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน)  สมศ.  โดยผลการประเมินท้ัง 3 ดาน อยูระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 
 

เว็บไซตโรงเรียน  www.rvb.ac.th 

เบอรโทรศัพท  02-580-1555 

โทรสาร   02-580-9482 
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2. ขอมูลผูบริหาร 

 1)  ผูอำนวยการโรงเรียน   นายธัญวิชญ ไตรรัตน 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการวิจัยการศึกษา 

 ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรียนราชวินิตบางเขน ต้ังแต ก.พ. 2564  จนถึงปจจุบัน  

 2) รองผูอำนวยการโรงเรียน    มีจำนวน  4 คน  ประกอบดวย 

2.1 นางศศิพิมพ   วรรณกูล  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา,  

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว    

 ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 

  2.2 นางสาวรัศมี   วงวิลัย    

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 

 ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

2.3 นายพลพีระ   วงศพรประทีป  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู 

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

 ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 2.4 นายชัชวาล   พฤกษพงศพันธ 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการจัดการการศึกษา 

  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
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3. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1)  ขอมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรท้ังโรงเรียน   

     1.1)  ภาคเรียนท่ี 1       

        1.1.1)  ครูประจำการ     มีจำนวนท้ังสิ้น  73  คน   

ที ่
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กลุมงาน 

อายุ

เฉลี่ย 

(ป) 

อายุราชการ

เฉลี่ย 

(ป) 

จำนวนครูในแตละตำแหนง/วิทยฐานะ (คน) 

ครูผูชวย 

 

ครู 

คศ.1 

ครู 

คศ.2 

ครู 

คศ.3 

ครู 

คศ.4 

1 ภาษาไทย 41 12 1 3 4 2 0 

2 ภาษาตางประเทศ 41 11 1 4 3 3 0 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

41 13 0 7 4 1 0 

4 คณิตศาสตร 35 10 2 6 3 0 0 

5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 39 14 2 5 4 2 0 

6 ศิลปะ 48 22 1 0 2 0 0 

7 การงานอาชีพ 53 31 0 1 1 1 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 43 18 0 2 2 1 0 

9 งานแนะแนว 31 5 0 2 0 0 0 

10 งานหองสมุด 46 16 0 2 1 0 0 

                    เฉลี่ย / รวม 42 15 7 32 24 10 0 

        

1.1.2)  พนักงานราชการ และครูอัตราจาง   มีจำนวนท้ังสิ้น  10   คน   

ที ่ กลุมสาระการเรียนรู/กลุมงาน อายุเฉลี่ย (ป) จำนวน (คน) 

1 ภาษาไทย - 0 

2 ภาษาตางประเทศ 23 4 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33 1 

4 คณิตศาสตร 34 1 

5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33 1 

6 ศิลปะ 28 1 

7 การงานอาชีพ 61 1 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 26 1 

9 งานแนะแนว - 0 

10 งานหองสมุด - 0 

                       เฉลี่ย / รวม 34 10 
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1.2)  ภาคเรียนท่ี 2       

1.2.1)  ครูประจำการ     มีจำนวนท้ังสิ้น  72  คน      

ที ่
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กลุมงาน 

อายุ

เฉลี่ย 

(ป) 

อายุราชการ

เฉลี่ย 

(ป) 

จำนวนครูในแตละตำแหนง/วิทยฐานะ (คน) 

ครูผูชวย 

 

ครู 

คศ.1 

ครู 

คศ.2 

ครู 

คศ.3 

ครู 

คศ.4 

1 ภาษาไทย 41 12 2 3 4 2 0 

2 ภาษาตางประเทศ 41 11 1 4 3 3 0 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

40 13 0 7 3 1 0 

4 คณิตศาสตร 35 11 2 5 3 0 0 

5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 39 13 2 6 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0 

6 ศิลปะ 48 22 1 0 2 0 0 

7 การงานอาชีพ 53 32 0 1 1 1 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 43 18 0 2 2 1 0 

9 งานแนะแนว 31 6 0 2 0 0 0 

10 งานหองสมุด 46 16 0 2 1 0 0 

                    เฉลี่ย / รวม 42 15 8 32 22 10 0 

     

     1.2.2)  พนักงานราชการ และครูอัตราจาง   มีจำนวนท้ังสิ้น   12  คน   

ที ่ กลุมสาระการเรียนรู/กลุมงาน อายุเฉลี่ย (ป) จำนวน (คน) 

1 ภาษาไทย - 0 

2 ภาษาตางประเทศ 23 4 

3  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33 1 

4 คณิตศาสตร 30 2 

5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 27 3 

6 ศิลปะ 28 1 

7 การงานอาชีพ - 0 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 26 1 

9 งานแนะแนว - 0 

10 งานหองสมุด - 0 

                       เฉลี่ย / รวม 24 12 
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 2) ขอมูลครูท่ีมีช่ัวโมงสอน จำแนกรายภาคเรียน 

      2.1)  ครูประจำการ   

       2.1.1)  ภาคเรียนท่ี 1 

ที ่
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กลุมงาน 

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจำนวนครู

ท้ังหมดใน 

แตละกลุมฯ(คน) 
จำนวน

(คน) 
รอยละ 

จำนวน

(คน) 
รอยละ 

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 9 90.00 1 10.00 10 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 10 90.90 1 9.10 11 

3. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

12 100 0 0 12 

4. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 11 100 0 0 11 

5. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 13 100 0 0 13 

6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 3 100 0 0 3 

7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 2 66.67 1 33.33 3 

8. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 5 100 0 0 5 

9. งานแนะแนว 2 100 0 0 2 

10. งานหองสมุด 2 66.67 1 33.33 3 

รวมท้ังหมด 68 91.42 4 8.58 73 

   

  2.1.2) ภาคเรียนท่ี 2 

ที ่
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กลุมงาน 

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจำนวนครู

ท้ังหมด 

ในแตละกลุม (คน)  
จำนวน

(คน) 
รอยละ 

จำนวน

(คน) 
รอยละ 

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 10 90.90 1 9.09 11 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 10 90.90 1 9.09 11 

3. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

11 100 0 0 11 

4. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10 100 0 0 10 

5. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 13 100 0 0 13 

6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 3 100 0 0 3 

7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 2 66.67 1 33.33 3 

8. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 5 100 0 0 5 

9. งานแนะแนว 2 100 0 0 2 

10. งานหองสมุด 2 66.67 1 33.33 3 

รวมท้ังหมด 68 91.5 4 8.5 72 

หมายเหตุ ครูท่ีสอนตรงความถนัด หมายถึงครูท่ีไมไดสอนตรงตามวิชาเอก แตไดรับมอบหมายใหมาสอน เพราะมีความ

ถนัดในเน้ือหาสาระน้ัน ๆ  
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  2.2)  พนักงานราชการ และครูอัตราจาง 

  2.2.1) ภาคเรียนท่ี 1 

ที่ 
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กลุมงาน 

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจำนวนครู

ท้ังหมด 

ในแตละกลุมฯ (คน) 

จำนวน

(คน) 
รอยละ 

จำนวน

(คน) 
รอยละ 

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 4 100 0 0 4 

3. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

1 100 0 0 1 

4. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 1 100 0 0 1 

5. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 1 100 0 0 1 

6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 1 100 0 0 1 

7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 1 100 0 0 1 

8. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 1 100 0 0 1 

9. งานแนะแนว 0 0 0 0 0 

10. งานหองสมุด 0 0 0 0 0 

 รวมท้ังหมด 10 100 0 0 10 

    

   2.2.2) ภาคเรียนท่ี 2 

หมายเหตุ  ครูท่ีสอนตรงความถนัด หมายถึง ครูท่ีไมไดสอนตรงตามวิชาเอก แตไดรับมอบหมายใหมาสอน     

    เพราะมีความถนัดในเน้ือหาสาระน้ัน ๆ 

ที ่
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กลุมงาน 

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ครูที่สอนตามความถนัด รวมจำนวนครู

ท้ังหมดใน 

แตละกลุมฯ(คน) 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

จำนวน

(คน) 
รอยละ 

1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 4 100 0 0 4 

3 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

1 100 0 0 1 

4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2 100 0 0 2 

5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 3 100 0 0 3 

6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 1 100 0 0 1 

7 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 1 100 0 0 1 

9 งานแนะแนว 0 0 0 0 0 

10 งานหองสมุด 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 12 100 0 0 12 
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 3)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

    3.1)  ครูประจำการ   

      3.1.1)  ภาคเรียนท่ี 1 

ท่ี 
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กลุมงาน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด (คน) รวมจำนวนครูท้ังหมด 

ในแตละกลุมฯ (คน) ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 0 8 2 0 10 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 0 6 5 0 11 

3. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 11 2 0 13 

4. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 0 7 4 0 11 

5. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 0 7 5 1 12 

6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 0 2 1 0 3 

7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 0 1 2 0 3 

8. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 0 4 1 0 5 

9. งานแนะแนว 0 1 1 0 2 

10. งานหองสมุด 0 1 2 0 3 

รวมท้ังหมด 0 48 24 1 73 

 

   3.1.2)  ภาคเรียนท่ี 2 

ท่ี 
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กลุมงาน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด (คน) รวมจำนวนครูท้ังหมด 

ในแตละกลุมฯ (คน) ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 0 9 2 0 11 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 0 6 5 0 11 

3. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 10 2 0 12 

4. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 0 7 4 0 11 

5. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 0 8 4 1 13 

6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 0 2 1 0 3 

7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 0 1 2 0 3 

8. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 0 4 1 0 5 

9. งานแนะแนว 0 2 0 0 2 

10. งานหองสมุด 0 1 2 0 3 

รวมท้ังหมด 0 48 23 1 72 
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  3.2)  พนักงานราชการ และครูอัตราจาง   

      3.2.1)  ภาคเรียนท่ี 1 

ท่ี 
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กลุมงาน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด (คน) รวมจำนวนครูท้ังหมด 

ในแตละกลุมฯ (คน) ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 0 4 0 0 4 

3. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 1 0 0 1 

4. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 0 1 0 0 1 

5. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 0 1 0 0 1 

6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 0 1 0 0 1 

7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 0 1 0 0 1 

8. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 0 1 

9. งานแนะแนว 0 0 0 0 0 

10. งานหองสมุด 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 0 10 0 0 10 

 

   3.2.2)  ภาคเรียนท่ี 2 

ท่ี 
กลุมสาระการเรียนรู/ 

กลุมงาน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด (คน) รวมจำนวนครูท้ังหมด 

ในแตละกลุมฯ (คน) ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 0 0 0 0 0 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 0 4 0 0 4 

3. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
0 1 0 0 1 

4. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 0 2 0 0 2 

5. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 0 3 0 0 3 

6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 0 1 0 0 1 

7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 0 0 0 0 0 

8. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 0 1 

9. งานแนะแนว 0 0 0 0 0 

10. งานหองสมุด 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 0 12 0 0 12 
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4.  ขอมูลนักเรียน 

    1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน อางอิงขอมูลจาก DMC (10 พ.ย. 2564)   

 1.1)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,770  คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน   

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม(คน) 
เฉลี่ย 

ชาย(คน) หญิง(คน) ตอหอง(คน) 

ม.1 8 171 98 269 34 

ม.2 7 160 119 279 39 

ม.3 8 163 129 292 37 

รวมระดับช้ัน ม.1 – ม.3 23 494 346 840 36 

ม.4 9 209 149 358 33 

ม.5 9 170 139 309 34 

ม.6 9 138 125 263 30 

รวมระดับช้ัน ม.4 – ม.6  27 517 413 930 34 

รวมท้ังหมด ม.1 – ม.6 50 1,011 759 1,770 35 

 1.2)  จำนวนนักเรียนพิการและดอยโอกาสท้ังหมด 124 คน คิดเปนรอยละ 7.01 

 1.3)  จำนวนนักเรียนท่ีอยูหางเกิน 3 กิโลเมตร 1,159 คน คิดเปนรอยละ 65.48 

 1.4)  จำนวนนักเรียนขาดแคลนท้ังหมด 161 คน คิดเปนรอยละ 9.09 

 1.5)  จำนวนนักเรียนภาวะโภชนาการ สวนสูงตามเกณฑอายุ 1,469 คิดเปนรอยละ 82.99 

 1.6)  จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  

     -  ม.3  จำนวนนักเรียนท้ังหมด 291 คน จบการศึกษา 288 คิดเปนรอยละ  98.97 

     -  ม.6  จำนวนนักเรียนท้ังหมด 259 คน จบการศึกษา 257  คิดเปนรอยละ  99.23 

2) เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ปการศึกษา 2562 -2564 (ภาคเรียนท่ี 2) 

ระดับช้ันเรียน 
จำนวนนักเรียนทั้งหมดในปการศึกษา(คน) 

2562 2563 2564 

ม.1 295 261 269 

ม.2 304 296 279 

ม.3 271 299 292 

ม.4 278 300 358 

ม.5 291 271 309 

ม.6 247 292 263 

รวม 1,686 1,719 1,770 
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5. ขอมูลอาคารสถานท่ี   

 จำนวนอาคารเรียน   4  อาคารเรียน   

 1)  อาคารภัทรราชา (อาคาร 1)  

  ช้ัน 1  หองบริหารท่ัวไป , หองบริหารงานบุคคล , ลานประชุม , หองนอนเวรครูชาย, 

หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา, หองคณะกรรมการนักเรียน, หองกิจกรรมลูกเสือ, 

หองเรียนสีเขียว, หองพักครูอุตสาหกรรม, หองเรียนอุตสาหกรรม 1-2 

  ช้ัน 2  หองเรียนแนะแนว 1-2 , หองเรียนวิทยาศาสตร 1-2, หองเรียนคอมพิวเตอร 1-3, 

หองพักครูคอมพิวเตอร, หองนวัตกรรมราชัน 85 พรรษา 

  ช้ัน 3  หองเตรียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 1-3, หองชุมนุมคุมครองผูบริโภค, 

หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1-2, หองเรียนเคมี, หองเรียนชีววิทยา, หองพัก

ครูชาวตางชาติ, หองเรียนฟสิกส, หองเรียนวิทยาศาสตร 3-5, หองเรียนโลก ดาราศาสตร และอวกาศ, หอง

วัสดุภัณฑเคมี 

  ช้ัน 4  หองพระพุทธศาสนา, หองพักครูหองเรียนพิเศษ Talented Class Program           

ม.ตน, หองเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ตน, หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 2)  อาคารวชิราบดินทร (อาคาร 2) 

  ช้ัน 1 หองบริหารวิชาการ, หองแผนงานและสารสนเทศ, หองบริหารงบประมาณ, หอง

สำนักงานผูอำนวยการ, หองประชุมเกษรแกว, หองสำนักงานสมาคมผูปกครองและครู, หองจักรีนฤบดินทร 

  ช้ัน 2  หองสมุด, หอง E-class room, หอง E-learning , หองชมพูพันธุทิพย 

  ช้ัน 3  หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร, หองเรียน 232-238 

  ช้ัน 4  หองเรียน 241-248 

  ช้ัน 5  หองเรียน 251-257, หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  ช้ัน 6  หองเรียน 262-268, หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 3)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษา (อาคาร 3) 

  ช้ันใตดิน  โรงจอดรถ  

  ช้ัน 1  ศูนยอาหาร, หองอาหารครู, หองเติมเงิน 

  ช้ัน 2  หองโสตทัศนศึกษา, หองเรียนนาฏศิลป, หองพักครูศิลปะ, หองประชุมสุวรรณ

สุทธารมย 

  ช้ัน 3  หองดนตรีไทย, หองพักครูหองเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย, 

หองเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย  

  ช้ัน 4  หอประชุมจักรินทรสิรินธร 
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 4)  อาคารศูนยอาหาร B.K.CAFETERIA (อาคาร 4) 

  ช้ัน 1  ศูนยอาหาร, ราน BK SHOP, ราน BK CAFÉ 

  ช้ัน 2  หองตัดเย็บ, หองประดิษฐ, หองวงโยธวาทิต, หองพักครูคหกรรม, หองศิลปะ, 

หองอาหาร 

  ช้ัน 3  โรงยิม 

 

6. ขอมูลงบประมาณ   

  งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ บาท รายจาย บาท 

เงินนอกงบประมาณ 18,692,075.79 เงินเดือน-คาจาง 4,030,983.50 

เงินอื่นๆ (เงินบริจาค) 179,672.26 งบอื่นๆ เงินเรียนฟรี 15 ป 5,423,408.14 

รวมรายรับ 18,871,748.05 รวมรายจาย 9,454,391.64 

  

 งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินคาจาง    คิดเปนรอยละ      21.36    ของรายรับรวม 

 งบอื่นๆ เงินเรียนฟรี 15 ป    คิดเปนรอยละ      28.74    ของรายรับรวม 

 

7. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนหมูบาน มีประชากรประมาณ 100,000 คน 

บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก โรงเรียนการเคหะทาทราย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย การไฟฟา

สวนภูมิภาค งามวงศวาน  หางสรรพสินคาเดอะมอลล งามวงศวาน อาชีพหลักของชุมชน มีหลากหลาย 

ไดแก ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจาง ลูกจาง ฯลฯ   สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

  2) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือ พนักงานเอกชน สวนใหญ

นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัว ตอป 50,000 – 1,500,000 บาท  

จำนวนคนเฉล่ียตอครอบครัว 3 – 7  คน  

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  19  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

8.  แหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 1) หองสมุดต้ังอยู ณ อาคาร 2 ช้ัน 2 มีเนื้อท่ีขนาด 5 หองเรียนจำนวนหนังสือในหองสมุด 31,500 

เลม 

 การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ สืบคนขอมูลอัตโนมัติจำนวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในป

การศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 167.68 คน ตอวัน คิดเปนรอยละ 9.95  ของนกัเรียนท้ังหมด 

 2) หองท่ีจัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ ไดแก 

 - หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร       5    หอง   - หองหมอภาษา                 1     หอง     

 - หองนาฏศิลป                            1 หอง   - หองดนตรีไทย                  1 หอง     

 - หองวงโยธวาทิต                         1 หอง   - หองศิลปะ                       1  หอง     

 - หองคหกรรม                             1  หอง   - หองประดิษฐ                  1 หอง     

 - หองปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม       2 หอง   - หองตัดเย็บ                      1 หอง     

 - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร          3    หอง   - หองเรียนสีเขียว      1 หอง 

 - หองแนะแนว        2 หอง   - หองเรียนเคมี      1 หอง 

 - หองเรียนชีววิทยา       1 หอง   - หองเรียนฟสิกส      1 หอง 

 - หองเรียนโลก ดาราศาสตร และอวกาศ       1 หอง 

 - หองพระพุทธศาสนา       1 หอง   - หองสมุด       1 หอง 

 - หอง E – class room       1 หอง   - หอง E – learning     1 หอง 

 3) การใหบรกิารเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการสืบคน 

  - คอมพิวเตอร มีจำนวนท้ังหมด  200 เครื่อง 

   ใชเพื่อการเรียนการสอน   153 เครื่อง 

   ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต   39 เครื่อง 

   ใชในการบริหาร       5 เครื่อง 

  - เครื่องพิมพท่ีจัดใหบริการนักเรียนในการพิมพรายงานของนักเรียน จำนวน  5 เครื่อง 

      - พื้นท่ี ใหบริการ Wifi  แกครู ท่ัวบริเวณโรงเรียน 

      - พื้นท่ี ใหบริการ Wifi  แกนักเรียน ท่ัวบริเวณโรงเรียน 
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 4)  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรู จำนวนนักเรียน (คน) รอยละ 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 1,770 100 

หองเรียนสีเขียว 1,770 100 

หองหมอภาษา 1,770 100 

หองแนะแนว 1,770 100 

หองสมุด  1,770 100 

หอง E – class room 1,770 100 

หอง E – learning 1,770 100 

หองนาฏศิลป 1,770 100 

หองศิลปะ 1,770 100 

หองดนตรีไทย 1,770 100 

หองดนตรีสากล 1,770 100 

หองคหกรรม 1,770 100 

หองประดิษฐ 1,770 100 

หองตัดเย็บ 1,770 100 

หองปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 1,770 100 

หองพระพุทธศาสนา 1,770 100 

อุทยานการศึกษา (ตนไมภายในโรงเรียน) 1,770 100 

 

 5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ช่ือแหลงเรียนรู เรื่องท่ีศึกษา จำนวนครั้งท่ีใชตอป 

ศาลยุติธรรมกับประชาชนบนเสนทางสายเดียวกัน กฎหมาย 1 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติการทางเคมี 2 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติการทางฟสิกส 2 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติการทางชีววิทยา 2 

กรมพลศึกษา การแขงขันกีฬาฟุตซอล 24 

สนามอัลไพน ฟุตบอลแคมป เทรนนิ่ง กรุงเทพฯ การแขงขันกีฬาฟุตซอล 1 

เว็บไซตสมาคมกีฬายูโด การแขงขันกีฬายูโดออนไลน 4 
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 6) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน/ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีโรงเรียนเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน  

ในปการศึกษา 2564 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือ – สกุล ปราชญชาวบาน/ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน/ผูทรงคุณวุฒิ 
เร่ืองท่ีใหความรู 

จำนวน

คร้ัง/ป 

1 นายนิธิวัฒน อินทสิทธิ์  การพัฒนาวิชาชีพ การประเมินผลงาน ว.PA 1 

2 นายหัสบดินทร   โรจนชีวะ ทักษะยูโดพื้นฐานและกติกายูโดฉบับปจจุบัน 1 

3 อาจารยหัสดินทร โรจนชีวะ กติกาการแขงขันกีฬายูโดในปจจุบัน 1 

4 อาจารยสิทธิดา  หัสสภาณุ ทักษะการลมดานหลัง ดานขาง 1 

5 นายปวริศ  อิสระทิพย กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาฟสิกส 20 

6 นางสาวปยนันท  ผาโสม กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร 10 

7 นางสาวธนัชญาน  ทิมา   กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 20 

8 นายพิพัฒน  วฒันุตสาพงศ กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร 10 

9 นายภูมิรพี  เดชกัลยา กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาฟสิกส 5 

10 นายธนากรณ  อุนพินิจ กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชา PAT3 6 

11 นางสาวขวัญเนตร  อินทรจักร กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 

12 นายธีรวัฒน  กุลราช กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชา กสพท 6 

13 นายณัฐพล  กิจจาธนาธร กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชา ภาษาไทยและ

สังคมศึกษา 

6 

14 นายดนัย  แซต๊ัน กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาเคมี 10 

15 นายสมพล  มีพวง กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาชีววิทยา 10 

16 นางสาวภคกานต  อินทรนา กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาฟสิกส 6 

17 นางสาวอารีรัตน  แสนเดช กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาชีววิทยา 5 

18 นางสาวอรพรรณ  เทพมณี กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาเคมี 10 

19 นายขวัญชัย  อติพันธ กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร 10 

20 นายณัฐนรงค  ขจรศักด์ิสุเมธ กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาแคลคูลัส 40 

21 นายฮัษมาน  ธนวรกันต กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชา Gat -เช่ือมโยง 12 
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9. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ปการศึกษา 2564 

 
 
จำนวน* คือ จำนวนของนักเรียนท่ีลงทะเบียนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู 

 
 

จํานวน นร. รอยละ

กลุมสาระ ภาค ที่ไดรับ ของ นร. ที่

การเรียนรู เรียน คุณภาพ ไดรับคุณภาพ

ตามเกณฑ ตามเกณฑ

1 3147 65 118 336 145 203 190 305 362 1423 2483 78.23

2 3169 95 102 293 160 232 208 289 319 1471 2519 86.40

6316 160 220 629 305 435 398 594 681 2894

100 2.53 3.48 9.96 4.83 6.89 6.30 9.40 10.78 45.82

1 3065 38 97 379 235 335 353 467 397 764 2316 55.11

2 3068 69 108 481 278 315 315 423 389 690 2132 66.85

6133 107 205 860 513 650 668 890 786 1454

100 1.74 3.34 14.02 8.36 10.60 10.89 14.51 12.82 23.71

วิทยาศาสตร 1 3618 15 129 430 181 242 261 333 410 1617 2863 72.68

และเทคโนโลยี 2 4656 10 152 432 271 428 408 557 484 1914 3791 74.73

8274 25 281 862 452 670 669 890 894 3531

100 0.30 3.40 10.42 5.46 8.10 8.09 10.76 10.80 42.68

สังคมศึกษา ศาสนา 1 5432 52 189 365 150 207 190 443 489 3347 4676 91.3

และวัฒนธรรม 2 5585 29 269 437 150 229 206 390 508 3367 4700 92.52

11017 81 458 802 300 436 396 833 997 6714

100 0.74 4.16 7.28 2.72 3.96 3.59 7.56 9.05 60.94

สุขศึกษาและ 1 3479 27 147 349 130 183 164 183 226 2070 2826 94.55

พลศึกษา 2 3481 59 102 271 83 114 146 288 353 2065 2966 93.67

6960 86 249 620 213 297 310 471 579 4135

100 1.24 3.58 8.91 3.06 4.27 4.45 6.77 8.32 59.41

1 2625 0 283 231 75 97 106 161 168 1504 2036 84.98

2 1996 0 123 130 116 100 116 134 238 1039 1627 89.94

4621 0 406 361 191 197 222 295 406 2543

100 0.00 8.79 7.81 4.13 4.26 4.80 6.38 8.79 55.03

1 1672 14 76 111 57 95 67 116 123 1013 1414 92.42

2 1618 6 74 65 26 33 40 74 93 1207 1447 91.9

3290 20 150 176 83 128 107 190 216 2220

100 0.61 4.56 5.35 2.52 3.89 3.25 5.78 6.57 67.48

ภาษา 1 4705 57 120 470 233 435 379 490 518 2003 3825 70.08

ตางประเทศ 2 4704 56 178 624 286 430 436 600 595 1499 3560 67.25

9409 113 298 1094 519 865 815 1090 1113 3502

100 1.20 3.17 11.63 5.52 9.19 8.66 11.58 11.83 37.22

56020 592 2267 5404 2576 3678 3585 5253 5672 26993

100 1.06 4.05 9.65 4.60 6.57 6.40 9.38 10.12 48.18

จํานวน*
ร,มส 0 2.521.5

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

1 43.53

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพ

รอยละ

รวม

รอยละ

รวม

รอยละ

รวม

รอยละ

รวม

รอยละ

รวม

รอยละ

รวม

รอยละ

รวม

รอยละ

รวม

รอยละ

คณิคศาสตร

รวม
79.205002

72.534448

80.426654

79.273663

83.225792

80.6545181

85.109376

7385 78.49

86.962861
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2) รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  

              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2564 

 

 

10.  ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา   

ท่ี ช่ือ – สกุล กิจกรรม/ผลงาน หนวยงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

1. นางสาวนนลนีย  เนียมพฤกษ 

 
การประกวดบรรเลงบทเพลง

พระราชนิพนธ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษา ถวยประทาน  

พระเจาวรวงศเธอ                

พระองคเจาอทิตยทรกิติคุณ 

สมาคม 

เมโลเดียน 

 ถวยประทาน

รางวัลชนะเลิศ 

2. นักเรียน 

วงดุริยางคของโรงเรียน 
 

การประกวดวงดนตรีสากล

รวมสมัยระดับมัธยมศึกษา  

ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศ

เธอพระองคเจาโสมสวลี            

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

สมาคม 

เมโลเดียน 

 ถวยรางวัล 

ระดับเหรียญ

ทอง 

3. กลุมสาระการเรียนรู            

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชนะเลิศการแขงขันกีฬา

นักเรียนกรมพลศึกษา               

ฟุตซอล ถวย ก รุนอายุ 14 ป 

กรมพลศึกษา  ชนะเลิศ 

66.01

51.04

64.24

77.55

74.5

70.2

79.82

60.63

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตรฯ

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานฯ

ภาษาตางประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรฯ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ ภาษาตางประเทศ
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ท่ี ช่ือ – สกุล กิจกรรม/ผลงาน หนวยงาน 
ระดับผลงาน 

โรงเรียน ประเทศ 

4. กลุมสาระการเรียนรู            

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชนะเลิศการแขงขันกีฬา

นักเรียนกรมพลศึกษา            

ฟุตซอล ถวย ก รุนอายุ 18 ป 

กรมพลศึกษา  ชนะเลิศ 

5. กลุมสาระการเรียนรู            

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รองชนะเลิศ โซน

กรุงเทพมหานคร 

GEDTOREAD 5v5 

FOOTBALL 2022 

สนามอัลไพน 

ฟุตบอลแคมป 

เทรนนิ่ง 

กรุงเทพฯ 

 รองชนะเลิศ 

6. กลุมสาระการเรียนรู            

สุขศึกษาและพลศึกษา 

การแขงขัน ฟุตซอลเยาวชน 

SDN NO-L CUP Inspired 

Thai PBS ครั้งท่ี 3 รุนอายุ 

15 ป 

สสส. สคล. 

Thai PBS 

และกรมพล

ศึกษา 

 ชนะเลิศ 

ระดับภาค 

7. กลุมสาระการเรียนรู            

สุขศึกษาและพลศึกษา 

การแขงขัน PAN FUSAL 

SUPERMATCH 2022                

รุนอายุ 17 ป 

บริษัท  

แอธเลติค 

จำกัด 

 รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

8. เด็กชายสิริรัฐ  สัมปุรณะ การประกวดเรียงความ  

“พลังคนรุนใหม รวมแกไข

ปญหายาเสพติด” 

สำนักงาน

ปลัดกระทรวง

กลาโหม 

 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

9. เด็กหญิงธิติรัตน เสนเรือง การแขงขันเลานิทาน

ภาษาญี่ปุน ระดับประเทศ 

Mainichi 

Academic 

Group 

 ชนะเลิศ 

 

10. นางสาวอรศจี บำรงุ 

นางสาวภูริชญา ธัญญจิตตโรจน 

 

การแขงขันคลิปวีดีโอ              

“รีวิวของดีประจำจังหวัด” 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ศูนยเครือขาย

พัฒนาการ

เรียนการสอน

ภาษาญี่ปุน 

 รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ

1 ระดับเหรียญ

ทอง 

11. นางสาวอรศจี บำรงุ 

นางสาวภูริชญา ธัญญจิตตโรจน 

 

การแขงขันคลิปวีดีโอ 

“รีวิวของดีประจำจังหวัด” 

ระดับภาค 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

 ระดับเหรียญ

ทอง 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ 

รับการประเมินระหวางวันท่ี 13 ถึง 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผูเรียน   ดีมาก 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีมาก 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   ดีมาก 

 
จุดเดน  

 ดานคุณภาพของผูเรียน   

ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูใฝรูใฝเรียน และอานออกเขียนไดตามมาตรฐานของแตละ

ระดับช้ัน มีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาและสรางองคความรูใหม ๆ                

มีทักษะในการดำเนินชีวิตไดเหมาะสมกับวัย มีจิตอาสาในการชวยเหลือกิจกรรมสาธารณะ มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย เปนคนมีเหตุมีผลสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดตาม

ความเหมาะสมกับวัย มีคุณสมบัติตามอัตลักษณของสถานศึกษา และคุณสมบัติของคนไทยในยุค 4.0 และ            

การเปนพลโลก ในศตวรรษท่ี 21  

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ    

1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบคณะสี  โดยคณะสีเนนบทบาทของผูเรียนสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี                  

ใหผูเรียนรุนพี่ดูแลรุนนองรุนสูรุนในดานวิชาการและดานการสงเสริมคุณธรรมและพัฒนาวินัย ผูบริหาร            

มีภาวะผูนำ เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน  ครู บุคลากรมีความมุงมั่น ทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ีและ

พัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาประสบความสำเร็จในการใชนโยบายลดการใชพลังงานไฟฟาดวยโครงการ 

คารบอนต่ำโดยไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในสถานศึกษาและครอบครัวผูเรียน การดำเนินการ          

มีความตอเนื่องจนเกิดความประหยัดเปนนิสัย ผูเรียน ครู บุคลากรใชไฟเทาท่ีจำเปน  

3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคารท้ังหมดใหเปน “อุทยานการศึกษา”                 

ซึ่งประกอบดวยตนไมใหญไดแก ไมสมุนไพร ไมมงคล ไมประจำทองถ่ิน ไมโบราณ ไมหายาก และจัดทำ          

ปาสวนปาชายเลน โดยจัดใหเปนสถานท่ีพักผอนมีความรมรื่น สะอาด  สวยงามและเปนแหลงเรียนรู 

4. การบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุมสถานศึกษาใหผูเรียนเปนผู ขับเคล่ือนกิจกรรมนี้                

เต็มรูปแบบต้ังแตการกอต้ังจนจบกิจกรรมและไดพัฒนาทักษะความสามารถของผูเรียนดานกีฬา                  



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  26  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ฟุตซอล มีการจัดแขงขันภายในและสงไปแขงขันรายการท่ีจัดภายนอกอยางตอเนื่อง ผูเรียนไดรับรางวัล

ชนะเลิศ เหรียญทองหลายรายการ และหลายคนเปนนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติในปจจุบัน  

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   

1. ครูวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง และผูเรียน    

2. ครูมีความสามารถในการสอนใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เชน การสอนแบบ Active 

Learning แบบสะเต็มศึกษา แบบ Independent Study แบบ Project Approach ซึ่ งเปนการสอน               

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ ผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติ  

3. ครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและสามารถผลิตส่ือการสอนอยางหลากหลาย 

 

ขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด   

 ดานคุณภาพของผูเรียน  

ควรใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในดานความรูความเขาใจในการ

ประกอบอาชีพและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

สถานศึกษาควรเพิ่มการเสริมแรงทางบวกใหแกผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี ผูเรียนแกนนำเพื่อ

กระตุนใหเห็นความสำคัญและปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร เชน การยกยองชมเชย      

เพื่อสรางความภาคภูมิใจและเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคม 

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

 ครูผูสอนควรแสวงหาวิธีการสอนและเทคนิคใหมๆ มาจัดการเรียนการสอน และควรใชส่ือ

และวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและใชการเสริมแรงทางบวกในการพัฒนาผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี   

 ดานคุณภาพของผูเรียน   

จากการท่ีสถานศึกษาไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปตามแนว

หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ดังนั้น ผูเรียนควร

ไดรับการพัฒนาทักษะการคิดดวยการเรียนรูดวยโครงงานเพิ่มเติมโดยการขยายการทำโครงงานไปใน              

ทุกกลุมสาระการเรียนรูจะไดทำใหผูเรียนมีโอกาสไดพัฒนาทักษะความคิด การรูจักแสวงหาความรูไดทำงาน

ตามความสนใจหรือความถนัดของตนเอง มีทักษะในการทำงานเปนทีม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดแก 

โครงงานตามสาระการเรียนรู และโครงงานตามความสนใจ ซึ่งจะทำใหผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมได  

เชน โครงงานประเภทสำรวจและรวบรวมขอมูล โครงงานท่ีเปนการคนควา ศึกษาทดลอง โครงงานศึกษา

หลักการและแนวคิดใหม ๆ โครงงานการสรางหรือประดิษฐคิดคน เปนตน การทำโครงงานอาจบูรณาการ

ขามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ หรือบูรณาการระหวางรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน  

จะทำใหผูเรียนสามารถสรางช้ินงานและลดภาระงานในการทำโครงงาน    



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  27  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ    

ผูเรียนสวนใหญมีความสนใจดานกีฬาไดจัดต้ังชุมนุมกีฬาฟุตซอลหลายชุมนุม สถานศึกษา   

มีสนามกีฬาอเนกประสงคซึ่งใชเปนสนามฟุตซอลดวย นักกีฬาฟุตซอลของสถานศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ 

เหรียญทองจากการแขงขันภายนอกหลายรายการอยางตอเนื่องและหลายคนประสบความสำเร็จอยางสูง 

ไดเปนนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติรวมท้ังมีผูเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 สนใจมาคัดตัวเปนนักกีฬาฟุตซอลของ

สถานศึกษาจำนวนมาก สถานศึกษาจึงควรนำกีฬาท่ีสถานศึกษามีความสามารถพิเศษอยางเดนชัด                 

มาจัดสอนโดยกำหนดเปนวิชาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และจัดรายการแขงขันภายในอยางตอเนื่อง

รวมท้ังเปนเจาภาพจัดรายการแขงขันกีฬาฟุตซอลระดับประถมศึกษาปท่ี6โดยเชิญสถานศึกษาท่ีอยูใน               

เขตพื้นท่ีเขารวมแขงขัน  

   ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   

  1. ครูจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลายสงเสริมให ผู เรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดอยางหลากหลาย ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเกิดทักษะ

กระบวนการคิด การตอยอดจากส่ิงท่ีเรียนรู การสืบคนจากส่ิงท่ีสนใจ หรือการแกปญหาจากส่ิงท่ีพบเห็น  

ในรูปแบบของโครงงาน โดยใหจัดใหครอบคลุมทุกช้ันเรียน ซึ่งอาจใชเปนโครงงานแบบบูรณาการ                   

กลุมสาระการเรียนรู อาจจัดเปนชุมนุมท่ีผูเรียนทุกคนตองผานกิจกรรมนี้   

  2. ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สงเสริม

ใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ครูนาจะนำมาทำงานวิจัยในกระบวนการสอนใหเปนท่ีประจักษ                

ในผลงานท่ีครูจัดทำ 

 

คำรับรองของคณะผูประเมิน 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว 

     ตรวจสอบคำผิด การใชภาษา 

      ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กำหนด 

      ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองต้ังแตเนื้อหา จุดเดน                 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม และการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง 

 

รายช่ือ ตำแหนง ลงช่ือ 
 

1.  นางงามละมัย เสริมสกุลวัฒน 
 

ประธาน 
           

 

2. นางวัชรี กมลเสรีรัตน 
 

กรรมการ   
 

3. นางสาวดาริกา  อวมสำอางค 
 

กรรมการและเลขานุการ 
  

          

วันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  28  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

สวนที่  2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

ในปการศึกษา 2564  โรงเรียนราชวินิตบางเขน ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาท่ีโรงเรียนกำหนด โดยโรงเรียนไดมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบโดย             

การดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำป รวมท้ังโรงเรียนมีการติดตาม 

สนับสนุนการดำเนินงานประจำ ท้ังดานการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ การจัด

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู เรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียนดวยรูปแบบตาง ๆ                       

ท่ีหลากหลายและมีการจัดระบบการบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวมอยางเปนกระบวนการเพื่อสงเสริม 

สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขนไดกำหนด

มาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ดังตาราง 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คาเปาหมาย ผลการประเมิน 
เทียบคา

เปาหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

     1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคำนวณ 

รอยละ 83  

 

รอยละ 92.00 +9.00 

     2. มี ค วามสามารถในการคิด วิ เคราะห  คิ ดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

รอยละ 83  

 

รอยละ 95.39 +12.39 

     3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 83  

 

รอยละ 94.22 +11.22 

     4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ            

การสื่อสาร 

รอยละ 83 รอยละ 96.33 +13.33 

     5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 65 รอยละ 75.00 +10.00 

     6. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 83 รอยละ 97.71 +14.71 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

     1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

รอยละ 83  

 

รอยละ 97.72 +14.72 

     2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 83  

 

รอยละ 97.60 +14.60 

     3 . ก ารยอม รับ ท่ี จ ะอ ยู ร วม กัน บ นค วามแตกต า ง           

และหลากหลาย 

รอยละ 83  

 

รอยละ 98.28 +15.28 

     4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 83 รอยละ 83.39 +0.39 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  29  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คาเปาหมาย ผลการประเมิน 
เทียบคา

เปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม = 

     2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม = 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม = 

     3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ 83 รอยละ 89.82 +6.82 

      3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

รอยละ 83 รอยละ 86.82 +3.82 

     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รอยละ 83 รอยละ 92.24 +9.24 

     3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ

นำผลมาพัฒนาผูเรียน 

รอยละ 83 รอยละ 91.88 +8.88 

     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ 85 รอยละ 88.53 +3.53 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

 

จากการดำเนินงานดังกลาว สงผลใหโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในแตละมาตรฐาน  

ตามคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด โดยมีผูทรงคุณวุฒิตามท่ีตนสังกัดประกาศแตงต้ังรวมประเมินคุณภาพ

ภายในดวย ดังมีรายละเอียดของผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  30  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ

ผูเรียน 

ระดับยอด

เยี่ยม 

ระดับยอด

เยี่ยม 

 

 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ

ของผูเรียน 

ระดับยอด

เยี่ยม 

ระดับยอด

เยี่ยม 

 

     1. มีความสามารถในการ

อาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณ 

รอยละ 

83.00  

 

รอยละ 

92.00 

1. โครงการหองสมุดมีชีวิต เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอาน 

   - กิจกรรมพัฒ นาห องส มุด/ทรัพยากรสารสน เทศ                 

เพ่ือบริการและเผยแพรขาวสารความรู 

   - กิจกรรมสงเสริมการอานและสัปดาหหองสมุด 

2. การจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษาคนควาและสราง              

องคความรู (IS1) และการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) 

ระดับชั้น ม.2,ม.5,ม.6 

3. โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 

   -แบบรายงานการดำเนินโครงการหมอภาษา พัฒนา

เว็บ ไซตการอานออกเสี ยง สำหรับ นัก เรียนระดับชั้ น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 

4. โครงการเจียระไนเพชรภาษาไทย 

   - กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางภาษาไทย 

   - กิจกรรมเพชรภาษาไทย 

5. การจัดการเรียนรูในกลุมสาระฯ ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.6 

6. โครงการอัจฉริยภาพทางภาษาพัฒนาสูสากล 

   - กิจกรรมสัปดาหภาษาตางประเทศและการแขงขันทักษะ

ตาง ๆ นอกสถานศึกษา 

   - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและเรียนรูวัฒนธรรม

ตางประเทศ 

7. โครงการสงเสริมสถานศึกษาและการบริการท่ีสงเสริม            

ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   - กิจกรรมการเรียนรูกับครูเจาของภาษา 

8. การจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษอานเชิงวิเคราะห 

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 

9. การจัดการเรียนรูรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเขมขน 

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  31  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

10. การจัดการเรียนรูรายวิชาการเขียนเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร 

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 

11. การจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด ระดับ           

ชั้น ม.1 - ม.6 

12. การจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 

13. การจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาญ่ีปุน และภาษาจีน 

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 

   - กิจกรรมการสงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 

15. การจัดการเรียนรูในกลุมสาระฯ คณิตศาสตร ระดับ         

ชั้น ม.1-ม.6 

16. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   - งานสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

17. แบบบันทึกผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

     2. มีความสามารถในการ

คิ ด วิ เค ร าะห  คิ ด อ ย า งมี

วิ จ า ร ณ ญ า ณ  อ ภิ ป ร า ย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา 

รอยละ 

83.00  

 

รอยละ 

95.39 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนสูความกาวหนาดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู เรียนสูความเปนเลิศทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. การจัดการเรียนรู ในกลุมสาระฯ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.6 

3. การจัดการเรียนรูรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ระดับ             

ชั้น ม.1-ม.5 

4. การจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้น ม.1-ม.6 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 

   - กิจกรรมการสงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 

6. การจัดการเรียนรูในกลุมสาระฯคณิตศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.6 

7. กิจกรรมสงเสริมการอานและกิจกรรมสัปดาหหองสมุด 

8. การจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษาคนควาและสราง               

องคความรู (IS1) และการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) 

ระดับชั้น ม.2, ม.5, ม.6 

9. โครงการวิชาการสรางสรรคสูความเปนเลิศ 

   - กิจกรรมฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   - กิจกรรมสงเสริมนักเรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการ 

10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   - งานสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  32  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

11. การจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษอานเชิงวิเคราะห 

ม.1 - ม.6 

12. ผลการประเมินการอาน คิด วิ เคราะห และเขียน                 

ทุกรายวิชา 

13. แบบบันทึกผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

14. แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะ 

     3. มีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม 

รอยละ 

83.00  

 

รอยละ 

94.22 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนสูความกาวหนาดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู เรียนสูความเปนเลิศทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. การจัดการเรียนรู ในกลุมสาระฯ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.6 

3. การจัดการเรียนรูรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น 

ม.1- ม.5 

4. การจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้น ม.1-ม.6 

5. การจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองค

ความรู  (IS1) และการสื่ อสารและการนำเสนอ (IS2) 

ระดับชั้น ม.2, ม.5, ม.6 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร 

7. การจัดการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล 

(Digital Trading Innovation)  

8. การจัดการเรียนรูรายวิชาสรางสรรคนวัตกรรม 

     4. มีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ            

การสื่อสาร 

รอยละ 

83.00 

รอยละ 

96.33 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนสูความกาวหนาดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู เรียนสูความเปนเลิศทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. การจัดการเรียนรู ในกลุมสาระฯ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.6 

3. การจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษาคนควาและสราง              

องคความรู (IS1) และการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) 

ระดับชั้น ม.2, ม.5, ม.6 

4. แพลตฟอรม Google Education ของโรงเรียนราชวินิต

บางเขน 

5. ตัวอยาง Google Classroom Application ของทุกกลุม

สาระการเรียนรู 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  33  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

6. ตัวอยางการมอบหมายงานผาน Google Classroom 

Application 

7. ตัวอยางการจัดการเรียนการสอนออนไลนผาน Google 

Meet Application 

8. รายงานการเรียนออนไลน ขอ งนัก เรียนระ ดับชั้ น

มัธยมศึกษ าป ท่ี  1 -6 ในสถานการณ การแพรระบาด                     

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

9. แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะ 

     5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

รอยละ 

65.00 

รอยละ 

75.00 

1 . ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษ าโร ง เรี ยนราช วิ นิ ตบ างเขน 

พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

2. ประมวลการสอนและแผนการจัดการเรียนรู 

3. แบบรายงานผลจัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการ

เรียนรู 

4. แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ

การเรียนรู 

5. แบบสรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุม

สาระการเรียนรูยอนหลัง 3 ป 

6. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลนของครู                     

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) รายสัปดาห 

7. รายงานสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน

ของโรงเรียนราชวินิตบางเขนผาน Google from 

8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

9. โครงการเจียระไนเพชรภาษาไทย 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 

   - กิจกรรมการสงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 

11. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนสูความกาวหนาดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

12. โครงการพัฒนายุวชนสูพลโลก 

   - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศทาง

วิชาการสังคมศึกษา 

13. โครงการยุวพัฒนศิลป 

   - กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานศิลปะ 

14. โครงการสรางสุข สรางรางกาย สรางรอยย้ิม 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

15. โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ 

16. โครงการอัจฉริยภาพทางภาษาพัฒนาสูสากล 

17. โครงการสงเสริมความเปนเลิศ 

     6 .  มี ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ

พ้ืนฐาน และเจตคติ ท่ี ดีตอ

งานอาชีพ 

รอยละ 

83.00 

รอยละ 

97.71 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ 

   - กิจกรรมประสบการณเรียนรูสูอาชีพ 

   - กิจกรรมฝกเรียนรู สูการปฏิบัติจรงิ 

2. โครงการบริการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ 

3. การจัดการเรียนรูในกลุมสาระฯ การงานอาชีพ ระดับชั้น 

ม.1-ม.6 

4. การจัดการเรียนรูวิชาแนะแนว ระดับชั้น ม.1-ม.6 

5. การจัดการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล 

(Digital Trading Innovation)  

6. แบบติดตามผลการศึกษาตอและประกอบอาชีพของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3,6 

7. แบบสรุปการเลื่อนชั้น-ซ้ำชั้น ของนักเรียน ปการศึกษา 

2564 

1 .2  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง

ประสงคของผูเรียน 

ระดับยอด

เยี่ยม 

ระดับยอด

เยี่ยม 

 

     1. การมีคุณลักษณะและ

คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

รอยละ 

83.00  

 

รอยละ 

97.72 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

2. โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนเพ่ือความรักชาติ ศาสน กษัตริย และสถานศึกษา 

   - วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

   - วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า  พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ                        

พระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช             

บรมนาถบพิตรและวันพอแหงชาติ 

   - วัน เฉลิ มพ ระช น มพ ร รษ าสม เด็ จพ ร ะน าง เจ าฯ                  

พระบรมราชินี 

   - วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 

   - วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 

   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแม

แหงชาติ 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

   - วันคลายวันสถาปนาโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

3 . โครงการส งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม                   

ท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

4. โครงการทำดีมีสุขลูก ร.น.บ. 

   - กิจกรรมไหวครู 

   - กิจกรรมระเบียบวินัยโรงเรียน 

   - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมและหองเรียนสีขาว 

5. กิจกรรมปจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 

6. การจัดการเรียนรูรายวิชาหนาท่ีพลเมือง 

7. การจัดการเรียนรูรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

     2. ความภูมิใจในทองถ่ิน

และความเปนไทย 

รอยละ 

83.00  

 

รอยละ 

97.60  

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

2. โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนเพ่ือความรักชาติ ศาสน กษัตริย และสถานศึกษา 

   - วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 

3 . โครงการส งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม                   

ท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

4. โครงการสืบสานงานประเพณีไทย 

5. โครงการรักษภาษาไทย 

6. กิจกรรมสงเสริมทักษะภาษาไทย 

7. ชุมนุมนาฏศิลปและดนตรีไทย 

8. การจัดการเรียนรูในกลุมสาระฯ ศิลปะ ระดับชั้น ม.1-ม.6 

9. การจัดการเรียนรูรายวิชาทองถ่ินของเรา 

10. การจัดการเรียนรูรายวิชาหนาท่ีพลเมือง 

11. ผลงานการสรางสรรคงานของนักเรียนท่ีแสดงออกดาน

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

     3. การยอมรับ ท่ีจะอยู

ร วม กันบนความแตกต า ง           

และหลากหลาย 

รอยละ 

83.00  

 

รอยละ 

98.28 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

2. โครงการวัยใสใสใจประชาธิปไตย 

   - กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 

3. กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. โครงการอัจฉริยภาพทางภาษาพัฒนาสูสากล 

   - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและเรียนรูวัฒนธรรม

ตางประเทศ 

5. การจัดการเรียนรูในกลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 

6. กิจกรรมการเรียนรูกับครูชาวตางชาติเจาของภาษา 

7 . โครงการจัดสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ
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มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

มาตรฐาน CEFR 

8. โครงการหองเรียนสีขาว 

9. ผลการประเมิน SDQ, EQ ของผูเรียน 

     4. สุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคม 

รอยละ 

83.00 

รอยละ 

83.39 

1. โครงการสรางสุข สรางรางกาย สรางรอยย้ิม 

2. การจัดการเรียนรูรายวิชาสุขศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6 

3. การจัดการเรียนรูรายวิชาพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6 

4. โครงการอนามัยดีชีวีมีสุข 

5. กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

6. การจัดการเรียนรูวิชาแนะแนว ระดับชั้น ม.1-ม.6 

7. กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 

8. ผลการประเมิน SDQ, EQ ของผูเรียน  

9. แบบสรุปน้ำหนักและสวนสูงของผูเรียน 

10. แบบสรุปการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน 

 

1. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยางเปน

ระบบเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ โดยมีการกำหนดนโยบายและคาเปาหมายของการพัฒนา

ผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  ซึ่งมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาจากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน เพื่อวิเคราะหวาโรงเรียนมีคุณภาพ

มากนอยเพียงใด เปนการวิเคราะหและจัดทำฐานขอมูล เชน พิจารณาจากผลการสอบ O-NET หรือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปการศึกษาท่ีผานมา โดยแยกพิจารณาเปนรายวิชาและระดับช้ัน                

มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพผูเรียนและจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสมรรถนะของผูเรียนตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สอดคลองกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2560), หลักสูตรมาตรฐานสากล, หลักสูตรทองถ่ินและความตองการของผูเรียน เพื่อเปนพื้นฐานใหผูเรียน

เกิดความรูและความสามารถท่ีจำเปนตามหลักสูตร ครผููสอนมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล วิเคราะห

สถานการณตาง ๆ กอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อพัฒนาผูเรียนทางดาน

วิชาการซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหมีทักษะในการอาน การเขียน การส่ือสาร และ          

การคิดคำนวณ สูงกวาเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ 

ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเองและ

การทำงานเปนทีม เช่ือมโยง องคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหมๆ อาทิ เชน 

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
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การส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทำงาน อยางสรางสรรคและ            

มีคุณธรรม ผูเรียนมีความกาวหนา ในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ดานความรู 

ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ รวมท้ังมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ และผูเรียนมี

ความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน การทำงานหรืองาน

อาชีพ โดยโรงเรียนมีโครงการและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน อาทิเชน 

โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน โครงการเจียระไนเพชรภาษาไทย โครงการอัจฉริยภาพ

ทางภาษาพัฒนาสูสากล โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนสูความกาวหนาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน 

นอกจากทางดานวิชาการแลวโรงเรียนราชวินิตบางเขนยังมีกระบวนการพัฒนาและสงเสริมผูเรียน 

ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ใหเปนไปตามอัตลักษณของโรงเรียน

ท่ีวา “ลูกราชวินิตบางเขน เปนคนดีในพระบารมีปกเกลา” โดยมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสม

กับวัย เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสำนึก ตามท่ีโรงเรียน

กำหนดโดยไม ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิ ใจในทองถ่ิน เห็นคุณคา                 

ของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย สามารถ

ยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 

ประเพณี และมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ สังคมและแสดงออกอยางเหมาะสม ในแตละ    

ชวงวัยสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น โดยโรงเรียนมีโครงการ

และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อาทิเชน โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อ

ความรักชาติ ศาสน กษัตริยและสถานศึกษา โครงการทำดีมีสุขลูก รนบ. กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน โครงการสรางสุข สรางรางกาย สรางรอยยิ้ม เปนตน 

 

2. ผลการดำเนินงาน   

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตามมาตรฐานการศึกษาและ

กลยุทธในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป 

อยางเปนระบบ โดยเนนความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ทำใหผูเรียนสามารถอานออก             

เขียนได สามารถส่ือสารและคิดคำนวณไดตามมาตรฐานในแตละระดับช้ัน มีความสามารถในการคิด

วิเคราะหไดตามศักยภาพของผูเรียน ใชทักษะการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน                

ความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นซึ่ งกันและกันโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหา                   

ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใช                        

ในการเรียน Online ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

อีกท้ังยังสามารถนำความรูท่ีไดจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาสรางสรรคผลงาน/ช้ินงาน                

ของตนเองแลวนำเสนอผลงานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

และการประกอบอาชีพ ผูเรียนรูและตระหนักถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ หลีกเล่ียงตนเองจาก
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สภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย โรคระบาด อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตัวเอง                

มีทัศนคติท่ีดี รวมถึงความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและวัย เห็นคุณคาของความเปนไทย รวมถึงมี

จิตสำนึกในการเสียสละ เพื่อสวนรวม สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน     

มีจิตสาธารณะในการชวยเหลือสังคม มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ท้ังนี้มีผลการประเมินคุณภาพผูเรียนในดาน

ตาง ๆ ดังนี ้

 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีผลการดำเนินงานจากกระบวนการพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลาย                 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใหมีความสามารถดานการอาน การเขียน               

การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑของแตละระดับช้ัน ดวยกระบวนการท่ีหลากหลายผานกิจกรรม

การจัดการเรียนรูและโครงการสงเสริม พัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพ

ผูเรียนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียนตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับ

มาตรฐาน  ตัว ช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้น ฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)                            

โดยมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จัดกลุมผูเรียน ใหผูเรียนทำแบบคัดกรองความสามารถในการอาน

เขียน คิดคำนวณ สงเสริมผูเรียนท่ีผานเกณฑและพัฒนาผูเรียนท่ีต่ำกวาเกณฑ ใหมีความสามารถตรงตาม

ระดับช้ันของตนเอง ครูผูสอนมีการสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และ

การคิดคำนวณ ผานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนท่ีการ

จัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ, คณิตศาสตร และงานหองสมุด มีการ

สงเสริมและพัฒนาผูเรียนผานโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน โครงการหองสมุดมีชีวิต เพื่อสงเสริม

นิสัยรักการอาน โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน โครงการอัจฉริยภาพทางภาษาพัฒนาสูสากล เปนตน 

ทำใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ สูงกวาเปาหมายท่ีโรงเรียน

กำหนด สามารถนำความรูไปใชในการศึกษาตอและใชในชีวิตประจำวันได ท้ังนี้มีผลการประเมิน ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ

ในการอาน

และเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอานและเขียน              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

    ผูเรียนมีผลการประเมินการอานและเขียน เฉลี่ยรอยละ 95.81  

 

 

ความสามารถ

ในการส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รอยละของจำนวน ผู เรี ยน ท่ีมี ผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร                   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

     ผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร เฉลี่ยรอยละ 96.59 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ

ในการคิด

คำนวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รอยละของจำนวนผู เรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

      ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผานเกณฑ เฉลี่ยรอยละ 83.59 

 
 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการดำเนินงานจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

ผานกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนท่ีการจัดการเรียนรู

ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร และงานหองสมุด มีการสงเสริมและ

พัฒนาผูเรียนผานโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน โครงการสงเสริมและพัฒนาผู เรียนสู

ความกาวหนาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ กิจกรรม

สงเสริมการอานและกิจกรรมสัปดาหหองสมุด เปนตน การจัดการเรียนรู และโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

สงผลใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิด วางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู มีการแลกเปล่ียนขอมูลภายใน

กลุม นำขอมูลท่ีไดศึกษาคนความาวิเคราะห สังเคราะหและนำเสนอ รวมท้ังอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น สามารถสรุปองคความรูเพื่อนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี มีทักษะในการแสดงออก มี

ลักษณะการเปนผูนำ คิดเปน ทำเปนและแกปญหาเปน โดยผูเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู พิจารณา

ไตรตรองดวยเหตุผลอยางรอบคอบโดยอาศัยหลักฐาน ขอสรุปท่ีเกี่ยวของกับเรื่องนั้นมาใชแกปญหาได มี

ทักษะในการคิดและปฏิบัติอยางมีความคิดสรางสรรค นำไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ใน

ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้มีผลการประเมิน ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ

ในการคิด

วิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห             

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

       ผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห เฉลี่ยรอยละ 94.74 

 

 
ความสามารถ

ในการ
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     รอยละของจำนวนผู เรียน ท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการแกปญหา                   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

       ผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการแกปญหา เฉลี่ยรอยละ 96.04 
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3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการดำเนินงานจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีให ผู เรียน                 

เรียนรูกระบวนการสรางนวัตกรรม โดยมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับและใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21 สอนใหเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุงเนนเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) ความรูท่ีไดจากหลายสาขาวิชาประกอบกันของวิชาแกนหลักโดยประยุกตทักษะ               

เชิงบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู เนื้อหาและสรางระบบการเรียนรู ท่ีเนนสมรรถนะเปนฐาน 

(Competency-based) ออกแบบหลักสูตรและรายวิชาท่ี เน นสรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู                    

ในเชิงบูรณาการ ท่ีมีเทคโนโลยีเปนตัวเกื้อหนุนโดยไดเพิ่มรายวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล (Digital 

Trading Innovation) สำหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และรายวิชาสรางสรรคนวัตกรรม สำหรับผูเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมกีารจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมในแตละชวงวัย เชน 

การเรียนในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี, การเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ, การเรียนในรายวิชาการใช

โปรแกรมกราฟก, การเรียนในรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS1) และการส่ือสารและ            

การนำเสนอ (IS2) เปนตน เพื่อใหผูเรียนพัฒนาความคิดสรางสรรค ความตองการแกปญหา การจัดการและ

ตอยอดองคความรู การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรม สามารถนำนวัตกรรมไปใชแกปญหา                   

ในชีวิตประจำวันและนำนวัตกรรมไปเผยแพรตอสาธารณชนได ท้ังนี้มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ

ในการสราง

นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม           

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

       ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม เฉลี่ยรอยละ 94.22 
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4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการดำเนินงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาทักษะ                 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู              

การส่ือสาร การทำงานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม ในทุกระดับช้ัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และในปการศึกษา 2564 ไดมีการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลน ผานแพลตฟอรม Google Education โดยการสรางอีเมลองคกร @rvb.ac.th 

ใหกับผูเรียน และครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยการสรางหองเรียนออนไลนผาน Google 

Classroom Application ผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากส่ิงท่ีครูผูสอนไดนำเนื้อหาบทเรียน ความรูตางๆ               

ใสในหองเรียน อีก ท้ังผู เรียนยังสามารถเขาเรียนออนไลนตามตารางเรียนได โดย Google Meet 

Application ซึ่งเปนอีกชองทางท่ีใหครูผูสอนและผูเรียนไดพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนตางๆ 

โดยเห็นหนาและตอบโตกันไดในทันที ผูเรียนสามารถทำงานท่ีครูผูสอนมอบหมาย หรือทำแบบทดสอบ

ตางๆ ดวยรูปแบบออนไลนไดอยางงายดาย สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารผานชองทางการส่ือสารไดมากกวา 3 ชองทาง เชน Google Classroom, Facebook, Line 

group ฯลฯ ซึ่งพิจารณาจากการเขาเรียน online, การรับ-สงงานหรือการสงขอมูลในช้ันเรียน online  

โดยในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ ใหผูเรียนเกิด

ความรู ความเขาใจมีทักษะการนำความรูไปใชสรางสรรคผลงาน/ช้ินงานของตนเอง และใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทำงานอยาง

สรางสรรคและมีคุณธรรม ท้ังนี้มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ

ในการใช

เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

     รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยี               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

      ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เฉลี่ยรอยละ 96.33 
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการดำเนินงานจากการมุงเนนในการพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรู

อยางเต็มตามศักยภาพ โดยไดกำหนดคาเปาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาตามคุณภาพมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนบรรลุและ                     

มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ 

กระบวนการตางๆ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาวงจรคุณภาพ PDCA ผานการจัดทำโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ การดำเนินกิจกรรมการสอบแกตัว 

0 ร มส มผ เปนตน เพื่อเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ท้ังนี้

มีผลการประเมิน ดังนี้ 

รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงกวาคาเปาหมาย               

มีคาเฉล่ียรอยละ 75.00 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ การงานอาชีพ ผลการประเมินสูงกวาคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด และ

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ซึ่งในปการศึกษา 2565 จะตองดำเนินการในการพัฒนาตอไป รายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

กลุมสาระการ

เรียนรู 

คาเปาหมาย ผลการประเมิน 
เทียบคา

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  

1) ภาษาไทย 2.82 มีจำนวนนักเรียนท่ีมี

ผลการเรียนต้ังแต

ระดับดี (เกรด 3)            

ข้ึนไป รอยละ 30 

2.96 มีจำนวนนักเรียนท่ีมี

ผลการเรียนต้ังแต

ระดับดี (เกรด 3)               

ข้ึนไป รอยละ 66.4 

ผลการประเมินสงู

กวาคาเปาหมาย 

ท้ังในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

2) คณิตศาสตร 2.00 มีจำนวนนักเรียนท่ีมี

ผลการเรียนต้ังแต

ระดับพอใช(เกรด 1.5) 

ข้ึนไปรอยละ 70 

2.58 มีจำนวนนักเรียนท่ีมี

ผลการเรียนต้ังแต

ระดับพอใช(เกรด 1.5) 

ข้ึนไปรอยละ 82.4 

ผลการประเมินสงู

กวาคาเปาหมาย 

ท้ังในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

3) วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

2.51 มีจำนวนนักเรียนท่ีมี

ผลการเรียนต้ังแต

ระดับพอใช(เกรด 1.5) 

ข้ึนไปรอยละ 70 

2.96 มีจำนวนนักเรียนท่ีมี

ผลการเรียนต้ังแต

ระดับพอใช(เกรด 1.5) 

ข้ึนไปรอยละ 86.5 

ผลการประเมินสงู

กวาคาเปาหมาย 

ท้ังในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

4) สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

3.06 - 3.27 - ผลการประเมินสงู

กวาคาเปาหมาย 

ในเชิงปริมาณ 
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กลุมสาระการ

เรียนรู 

คาเปาหมาย ผลการประเมิน 
เทียบคา

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  

5) ภาษา 

ตางประเทศ 

2.64 - 2.85 - ผลการประเมินสงู

กวาคาเปาหมาย 

ในเชิงปริมาณ 

6) ศิลปะ 3.12 - 3.06 - ผลการประเมินต่ำ

กวาคาเปาหมาย 

ในเชิงปริมาณ 

7) สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

3.53 - 3.20 - ผลการประเมินต่ำ

กวาคาเปาหมาย 

ในเชิงปริมาณ 

8) การงานอาชีพ 3.35 - 3.36 - ผลการประเมินสงู

กวาคาเปาหมาย 

ในเชิงปริมาณ 

คาเฉลี่ย 2.88 - 3.03 - ผลการประเมินสงู

กวาคาเปาหมาย 

ในเชิงปริมาณ 

 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการดำเนินงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาใหผูเรียน               

ทุกคนมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ                

ท่ีเหมาะสมกับชวงวัย ซึ่งผานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนท่ี

การจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และงานแนะแนว มีการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน

ผานโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน โครงการบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาตอและการประกอบ

อาชีพ โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ เปนตน ซึ่งผูเรียน

ไดรับการจัดกจิกรรมแนะแนวทุกคนอยางตอเนื่องในทุกระดับช้ัน และมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการ

เรียนรูอยางเปนระบบ โดยผูเรียนตองรูจักตนเองในดานความรู ทักษะพื้นฐาน ความสนใจ บุคลิกภาพ            

ของตนเองและเจตคติท่ีดี เพื่อพัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ ผูเรียนไดรับสงเสริม           

ใหรูจักตนเองในทุกดาน รูและเขาใจโลกของงานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต               

มีการเตรียมตัวสูอาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพ ตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ                  

รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝรู
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ใฝเรียน มีวิธี  การเรียนรู สามารถวางแผนการเรียน การศึกษาตอ ไดอยางเหมาะสม และพรอมท่ีจะศึกษา

ตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนและการทำงานหรืองานอาชีพ ท้ังนี้มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความรู ทักษะ

พื้นฐาน และ

เจตคติท่ีดีตอ

งานอาชีพ มี

ความพรอมท่ีจะ

ศึกษาตอใน

ระดับช้ันท่ี

สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ มีความพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

      ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความพรอมท่ีจะ

ศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน เฉลี่ยรอยละ 97.71 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98
.1

5

94
.4

6

98
.9

7

98
.7

3

96
.7

3

99
.2

3

97
.7

1

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.1-ม.6



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  47  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ประเด็นพิจารณา 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน ใหมีคุณลักษณะ              

ท่ีพึ งประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด สามารถเปนแบบอยางได ใหอยู ในสังคม                       

ไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน จัดกิจกรรมใหผูเรียน                 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดและมีคานิยมท่ีดีตามท่ี

โรงเรียนกำหนด ดังอัตลักษณท่ีวา “ลูกราชวินิตบางเขน เปนคนดีในพระบารมีปกเกลา” โดยการพัฒนา

ผูเรียนผานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญในทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีการสงเสริมและพัฒนา

ผูเรียนผานโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนเพื่อความรักชาติ ศาสน กษัตริยและสถานศึกษา เนนใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ผูเรียน

ตระหนักถึงความเปนไทย วัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงความสำคัญของวันสำคัญตาง ๆ โครงการทำดีมีสุขลูก 

รนบ. กิจกรรมระเบียบวินัยโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมและหองเรียนสีขาว เนนใหผูเรียนตระหนักรู

ถึงพิษภัยของยาเสพติด หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทาง

เพศ เห็นคุณคาในตัวเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอื่น 

กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน เพื่อชวยเหลือและดูแลผูเรียนท่ีมีปญหาดานตาง ๆ ใหอยูในสังคมได

อยางมีความสุข การจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตเพื่อนำไปใชชีวิตประจำวันได ท้ังนี้มีผลการประเมิน ดังนี้ 

  

ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะท่ี

พึงประสงค

ของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1-6  

      ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ต้ังแตระดับดีข้ึนไป เฉลี่ยรอยละ 

97.63 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

การอยูอยาง

พอเพียงตาม

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินการอยูอยางพอเพียงตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

       ผูเรียนมีความสามารถอยูอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ต้ังแตระดับดีข้ึนไป เฉลี่ยรอยละ 97.93 

 

การมีจิต

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีจิตสาธารณะ ช้ันมัธยมศึกษา           

ปท่ี 1-6  

         ผูเรียนมีจิตสาธารณะ ต้ังแตระดับดีข้ึนไป เฉลี่ยรอยละ 97.60 
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2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการดำเนินงานในการพัฒนาผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน            

ในความเปนไทย เห็นคุณคาเกี่ยวกับความเปนไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน             

ผานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนท่ีการจัดการเรียนรู                

ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูจัดการเรียนรู ใหเปนไปตาม

ศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู              

ท่ีเหมาะสมกับผูเรียน สงเสริมใหผู เรียนมีความรูความเขาใจ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรม            

ทางดานศิลปะ,ดนตรี,นาฏศิลป แสดงออกดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยท่ีตนเองภาคภูมิใจในทองถ่ิน   

ไดอยางเหมาะสม ใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาประวัติความเปนมาของความเปนไทยและยังสงเสริมใหผูเรียน

เห็นคุณคาและเปนผูท่ีมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนผานโครงการและ

กิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน โครงการสืบสานงานประเพณีไทย โครงการรักษภาษาไทย ชุมนุมนาฏศิลปและ

ดนตรีไทย เปนตน มีการสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมและแสดงออกทางดานศิลปวัฒนธรรม และ           

ภูมิปญญาไทยทองถ่ิน มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย และแสดงออก             

ไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  ท้ังนี้มีผลการประเมิน ดังนี้                         

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความ

ภาคภูมิใจใน

ความเปนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินดานความภาคภูมิใจในความเปนไทย           

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

      ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ต้ังแตระดับดีข้ึนไป เฉลี่ยรอยละ 97.60  
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3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีผลการดำเนินงานในกระบวนการพัฒนาผูเรียนใหสามารถอยูรวมกัน        

บนความแตกตางและหลากหลาย ผานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญในทุกกลุมสาระการเรียนรู

และมกีารจัดโครงการ กิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีสวนรวม เชน โครงการวัยใสใสใจประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนา

ทักษะทางภาษาและเรียนรูวัฒนธรรมตางประเทศ กิจกรรมวันคริสตมาส กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียน เปนตน สงผลใหผูเรียนสามารถยอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ผูเรียน

สามารถเรียนรูรวมกันเปนกลุม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรูระหวางกัน ทำงานรวมกับผูอื่น

ได มีมนุษยสัมพันธดี และมีทักษะในการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับวัยและเขาใจในความแตกตางและ

ความหลากหลายของสังคมในปจจุบัน ท้ังนี้มีผลการประเมิน ดังนี้ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ

ในการยอมรับท่ี

จะอยูรวมกัน

บนความ

แตกตางและ

หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินดานการยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน              

บนความแตกตางและหลากหลาย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

          ผูเรียนมีความสามารถในการอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย                

ตามเกณฑมาตรฐานข้ึนไป เฉลี่ยรอยละ 98.28 
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4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีผลการดำเนินงานในกระบวนการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ของผูเรียน ผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการสรางสุข สรางรางกาย สรางรอยยิ้ม การจัด                 

การเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยโรงเรียน การทำ   

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ) และแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เปนตน โดยสงเสริม

สุขภาพกายดวยการพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มีความสามารถ 

ในการดูแลสุขภาพรางกายของตนเองใหมีน้ำหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

โดยเขารวมกิจกรรมการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอเพื่อใหมี สุขภาพรางกายท่ีสมบรูณ  แข็งแรง                     

รวมท้ังการดูแลสุขภาพกายใหปลอดภัยจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการดูแล

สุขภาพจิตใจในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถปรบัตัว

และดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมท้ังสงเสริมผูเรียนใหรูจักตนเองและยอมรับคุณลักษณะ 

ของตนเองท้ังขอดีและขอบกพรอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองอยางสม่ำเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ

ภาคภูมิใจในตนเอง การคิดบวก การใหกำลังใจในตนเองไดมีความมุงมั่นในการท่ีจะไปใหถึงเปาหมาย 

แสดงออกไดอยางมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัยและบทบาทหนาท่ี สามารถอยูรวมกับคนอื่นอยาง

มีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น รูจักปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ เขารวมกิจกรรม         

ท่ีสนใจ เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย และ

ปญหาทางเพศ รูจักวิธีดูแลรักษาตนเองใหปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไมรูตัวจากอุบัติเหตุตางๆ และ

ผูเรียนไมเพิกเฉยตอปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนและสามารถหาหนทางแกไขปญหาดวยตนเองภายใต              

การสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหาร ครู ผูปกครอง และเพื่อนผูเรียน ท้ังนี้มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 

สุขภาวะทาง

รางกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        รอยละของจำนวน ผู เรียน ท่ี มีผลการประเมินด าน สุขภาวะทางรางกาย                     

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

        ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายตามเกณฑมาตรฐาน เฉลี่ยรอยละ 82.46 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

สุขภาวะทางจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รอยละของจำนวนผูเรียนท่ีมีผลการประเมินดานสุขภาวะทางจิต ช้ันมัธยมศึกษา             

ปท่ี 1-6  

      ผูเรียนมีสุขภาวะทางจิตตามเกณฑมาตรฐาน เฉลี่ยรอยละ 84.32 
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3. จุดเดน  

1 ) ผู เรียน ได รับการพัฒ นาให อ าน ได  รวม ถึงสามารถเขียน ส่ือสารและคิดคำนวณ ได                   

ตามมาตรฐานแตละระดับช้ัน 

2) ผูเรียนไดรับการพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางมีเหตุผล  

3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถใชงาน 

Google Classroom Application และ Google Meet Application เพื่อพัฒนาตนเองในดานการเรียนรู 

การส่ือสาร การทำงาน ซึ่งใชไดอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

4) ผู เรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการดำเนินชีวิตอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะและ                   

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณท่ีสถานศึกษากำหนดไว โดยการจัดการเรียนรูในรายวิชาหนาท่ี

พลเมืองและเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีการสรางองคความรู ดวยการสืบคน รวบรวมขอมูล การคิดริเริ่ม

สรางสรรค การคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงทางการคาในปจจุบันท่ีจะ

นำไปสูการสรางสรรคแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑและการทำการคาดวยความทันสมัย โดยผานการ

จัดการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล 

6) ผูเรียนไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากครูท่ีปรึกษาโดยมีการเยี่ยมบาน 100 เปอรเซ็นตและไดรับ

การพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติตนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

4. จุดควรพัฒนา   

 1) โรงเรียนควรมุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สุขศึกษา

และพลศึกษา ใหสูงกวาคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด และวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

 2) โรงเรียนควรมุงพัฒนาการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียนใหมากยิ่งข้ึน 

 3) โรงเรียนควรสนับสนุนใหผูเรียนไดมีพื้นท่ีในการนำเสนอหรือจัดแสดงผลงาน และนวัตกรรม            

ท่ีนักเรียนสรางสรรคข้ึน เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดรับโอกาส คำแนะนำ ขอติชมและองคความรู                       

ท่ีแปลกใหม ซึ่งสงผลดีตอกระบวนการคิดสรางสรรคในอนาคตตอไป 

4) โรงเรียนควรสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียน ไดแก อุปกรณและสัญญาณอินเทอรเน็ต

ใหกับนักเรียนกลุมท่ีมีรายช่ือตามระบบปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อเปนการสงเสริมและสรางโอกาส

ทางการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลน เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเขาถึงส่ือเทคโนโลยีไดอยางเต็มรูปแบบ 

         5) โรงเรียนควรสงเสริมและมุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ

ปจจุบันเพื่อพัฒนาผูเรียนไดมีคุณลักษณะสำคัญในศตวรรษท่ี 21 และมีสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับผูเรียน            

ในอนาคต 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ 

ระดับยอด

เยี่ยม 

ระดับยอด

เยี่ยม 

 

     2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศน

และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 

ระดับยอด

เย่ียม 

ระดับยอด

เย่ียม 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

2. แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 - 2565 

3. สรุปรายงานขอมูลสารสนเทศ ประจำป 2564 

4. รายงานการใชงบประมาณ ปการศึกษา 2564 

5 . ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษ าโร ง เรี ยนราช วิ นิ ตบ างเขน 

พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

6. แบบรายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรม                      

ปการศึกษา 2564 

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี

เครือขาย 

8. รายงานการประชุมสมาคมผูปกครอง และครูโรงเรียน 

ราชวินิตบางเขน 

9. รายงานการประชุมเครือขายผูปกครอง 

10. คูมือการบริหารวิชาการ 

11. คูมือการบริหารงานบุคคล 

12. คูมือการบริหารท่ัวไป 

13. คูมือการบริหารงบประมาณ 

14. โครงการจัดทำแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

15. โครงการสนับสนุนสงเสริมระบบการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

16. โครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

17. โครงการเสริมสรางความสัมพันธผูปกครอง ครู นักเรียน

และภาคีเครือขาย 

     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. แผนปฏิบัติการประจำป 2564 

3 . ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษ าโร ง เรี ยนราช วิ นิ ตบ างเขน 

พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

4. แบบรายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรม                   

ปการศึกษา 2564 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

6. รายงานการประชุมสมาคมผูปกครอง และครูโรงเรียน 

ราชวินิตบางเขน 

7. รายงานการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนราชวินิต

บางเขน 

8. รายงานการประชุมประจำสัปดาหของฝายบริหาร 4 ฝาย 

9. รายงานการประชุมเครือขายผูปกครอง 

10. สรุปรายงานขอมูลสารสนเทศ ประจำป 2564 

11. โครงการจัดทำแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

12. โครงการสนับสนุนสงเสริมระบบการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

13. โครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

14. โครงการเสริมสรางความสัมพันธผูปกครอง ครู นักเรียน

และภาคีเครือขาย 

15. คำสั่งแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี             

ในกลุมบริหาร 4 ฝาย ปการศึกษา 2564 

     2.3 ดำเนินงานพัฒ นา

วิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

ร อ บ ด า น ต า ม ห ลั ก สู ต ร

ส ถ า น ศึ ก ษ า  แ ล ะ ทุ ก

กลุมเปาหมาย 

ระดับยอด

เย่ียม 

ระดับยอด

เย่ียม 

1.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน พุทธศักราช 

2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาข้ัน พ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

2. หลักสูตรทองถ่ินโรงเรียนราชวินิตบางเขน ตามกรอบสาระ

การเรียนรูทองถ่ิน 

3. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลนของครู                  

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  (ประจำสัปดาห) 

4. รายงานการเรียนออนไลน ของนัก เรียนระ ดับชั้ น

มัธยมศึกษาป ท่ี  1 - 6 ในสถานการณ การแพรระบาด                     

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประจำวัน) 

5. รายงานสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน              

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ (ทุกกลุมสาระฯ) 

6. แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือดำเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรมประจำปงบประมาณ 2564 และ 2565 (Plan 5) 

7. แบบรายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรม                      

ปการศึกษา 2564 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   - งานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   - งานสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   - กิจกรรมติวเขมสงเสริมความรูสูมหาวิทยาลัย 

   - งาน กิจกรรมมอบ ประกาศ นี ยบั ต รจบหลั กสู ต ร

สถานศึกษา 

9. โครงการตามรอยพระราชดำร ิ

10. โครงการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

   - งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   - งานสงเสริมและพัฒนาการวิจัย 

   - งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

11. คำสั่งแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีใน

กลุมบริหารวิชาการ ปการศึกษา 2564 

     2 .4  พั ฒ น า ค รู แ ล ะ

บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 

ระดับยอด

เย่ียม 

ระดับยอด

เย่ียม 

1. รายงานสรุปโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงาน

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสสำหรับสถานศึกษา (My 

Office) 

2. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลนของครู ใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  (ประจำสัปดาห) 

3 . รายงานการเรียนออนไลน ของนัก เรียนระ ดับชั้ น

มัธยมศึกษาป ท่ี  1 - 6 ในสถานการณ การแพรระบาด                     

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประจำวัน) 

4. รายงานสรุปโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

วิชาชีพครูตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อน

วิทยฐานะ (ว.PA) 

5. โครงการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปน          

มืออาชีพ 

   - งานสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

6. โครงการพัฒนาการบริการกลุมบริหารงานบุคคล 

   - งานสรางขวัญและกำลังใจใหบุคลากรทางการศึกษา 

7. แบบรายงานการอบรมของครู ปการศึกษา 2564 

8. แผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา              

(ID Plan)  
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มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

9. แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง(PA) สำหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. คำสั่งแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีใน

กลุมบริหารงานบุคคล ปการศึกษา 2564 

     2.5  จัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

ระดับยอด

เย่ียม 

ระดับยอด

เย่ียม 

1. โครงการรักษสิ่งแวดลอมพรอมพัฒนาแหลงเรียนรู 

   - กิจกรรมซอมบำรุงปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

   - งานปรับปรุงหองน้ำครู อาคาร 2 

   - งานติดต้ัง จอ LCD 

   - งานปรับระดับพ้ืนถนน 

2. งานปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน 

 - การปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณภายในโรงเรียน 

3. คูมือเตรียมความพรอมในการจัดสภาพแวดลอมใน

โรงเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. คำสั่งแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีใน

กลุมบริหารท่ัวไป ปการศึกษา 2564 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บ ริ ห า ร จั ด ก าร แ ล ะ  ก า ร

จัดการเรียนรู 

ระดับยอด

เย่ียม 

ระดับยอด

เย่ียม 

1. คำสั่งแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรปฏิบั ติหนาท่ี                

ในกลุมบริหารงบประมาณ ปการศึกษา 2564 

2. รายงานสรุปขอมูลสารสนเทศประจำป 2564 

3. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

   - งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

   - งานพัฒนาระบบเครือขายและเทคโนโลยี 

4. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสสำหรับสถานศึกษา (My 

Office) 

5. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและบริหารสถานศึกษา 

(Student Care) 

6. ระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส 

 

1. กระบวนการพัฒนา  

 โรงเรียนราชวินิตบางเขนไดดำเนินการบริหารและจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนอง

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการศึกษาสภาพของโรงเรียนจากการประเมิน

คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 

รอบท่ี 4 ไดทำการวิเคราะห ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน วิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษา              

ท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำป มีการ
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ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนรวมกันกำหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กำหนด    

พันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ

จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดำเนินการ

พัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน รวมท้ังโรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการเพื่อใหการบริหารงานปฏิบัติ

ตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนราชวินิตบางเขน ไดดำเนินการบริหาร

ภายในสถานศึกษา คือ การบริหารแบบการกระจายอำนาจและการบรหิารแบบมีสวนรวม (Participative 

Management)  โครงสรางการบริหารงาน โรงเรียนราชวินิตบางเขน แบงโครงสรางการบริหารเปน 4 กลุม 

คือ กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารท่ัวไป โดยมี

ผูอำนวยการเปนสายบังคับบัญชาสูงสุด แตละกลุมงานมีรองผูอำนวยการโรงเรียน 1 คน และผูชวย

ผูอำนวยการ 1 คน ซึ่งเปนการจัดโครงสรางท่ีสงผลตอคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน

ท่ีสอดคลองกับขอบขาย ภารกิจของโรงเรียนขนาดใหญ  และการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ                       

มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคมศิษยเกา สมาคม ผูปกครองและครู มูลนิธิ และเครือขาย

ผูปกครองสงเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนท้ังเรื่อง งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรให

เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานและสรุปผลปฏิบัติงาน โดยดำเนินการอยางตอเนื่องและมีการตรวจสอบอยางเปนระบบ             

ตามสายงาน ทุกระบบงานดวยวงจรคุณภาพ PDCA 

การบริหารและการจัดการของโรงเรียนราชวินิตบางเขน ไดมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2560 และกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน คุณลักษณะของผูเรียนตามเปาหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล  

รองรับและใหทันตอการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21 มุงเนนเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  

บูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site แบบการ

สลับระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กับระดับช้ันมัธยมตอนปลาย แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน โดย

แบงกลุมนักเรียนในหองเรียนเปนสองกลุมในการจัดการเรียนรูไปพรอมกันในช้ันเรียน กรณีนักเรียนท่ียังไม

ฉีดวัคซีนปองกันโควิด ใหเรียนในรูปแบบ On-Site ไดตามปกติ แตตองมีผลการตรวจ ATK ทุกๆ 7 วันมีการ

เฝาระวังติดตามอยางใกลชิดตามมาตรการ มีการสงเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรูท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดาน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง สงเสริมและพัฒนา

นักเรียนตามศักยภาพและความสนใจ มีการรายงานสภาพปญหาและผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน

ผาน Google from มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและเปนระบบ ในการพัฒนา

ครูและบุคลากรนั้น มีแผนการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการ

ของครูและโรงเรียน โดยกำหนดใหมีการอบรม ปการศึกษาละ 2 ครั้ง  ครูและบุคลากรสายการสอนทุกคน

ตองจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) เพื่อเขารับการอบรมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีผานการ
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รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เปนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ อีกท้ังยังสนับสนุนและสงเสริม

ใหบุคลากรไดเพิ่มพูนวิชาความรูศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน จัดทำผลงานเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะและจัดใหมี

การแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู เพือ่พัฒนาตนเอง

และการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โรงเรียนราชวินิตบางเขนไดนำระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและบริหารสถานศึกษา (Student 

Care) มาใชในงานบริหารจัดการผูเรียน และสนับสนุนการเรียนรู ทำใหครู ผูเรียนและผูปกครอง ไดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับตัวผูเรียนอยางรวดเร็ว ทันสมัย เชน รายงานการมาโรงเรียน การเขาเรียนของผูเรียน 

รายงานพฤติกรรมของผูเรียน มีระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสสำหรับสถานศึกษา (My Office) รองรับการ

ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนสามารถรับสงหนังสือระหวางหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานแบบทันที (Real Time) สามารถปฏิบัติงานไดทุกท่ี ทุกเวลาผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต และมีการปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน สวนในการเรียนแบบ On-Site โรงเรียนมีคูมือเตรียมความพรอมในการจัดสภาพแวดลอมใน

โรงเรียนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการตาม

มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School 6 มาตรการหลัก (DMHT- RC) 6 มาตรการเสริม    

(SSET- CQ) 7 มาตรการเขมงวดของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความ

ปลอดภัย 

 

2. ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 

ความตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห งชาติ  ซึ่ ง เปน ไปได ในการปฏิ บั ติ                          

ทันตอการเปล่ียนแปลง และมีแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปสอดคลองกับการ

พัฒนาผูเรียนตามกลุมเปาหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป               

ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ งโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบอยางมี

ประสิทธิภาพ มีการกำกับติดตาม ดูแลขับเคล่ือนใหการดำเนินงานของโรงเรียนเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน

ประจำป แผนการพัฒนาการศึกษา บรรลุตามเปาหมาย ผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการ                  

จัดกิจกรรมการเรียนรู สงผลใหการบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
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ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน ไดดำเนินการบริหารภายในสถานศึกษา คือ การบริหารแบบการกระจาย

อำนาจ และการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management)  โครงสรางการบริหารงาน โรงเรียน

ราชวินิตบางเขน แบงโครงสรางการบริหารเปน   4 กลุม คือ กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ 

กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารท่ัวไป โดยมีผูอำนวยการเปนสายบังคับบัญชาสูงสุด แตละกลุมงานมี

รองผูอำนวยการโรงเรียน 1 คน และผูชวยผูอำนวยการ 1 คน ซึ่งเปนการจัดโครงสรางท่ีสงผลตอคุณภาพ

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทำงานท่ีสอดคลองกับขอบขาย ภารกิจของโรงเรียนขนาดใหญ และ

การบริหารงานแบบกระจายอำนาจมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคมศิษยเกา สมาคม 

ผูปกครองและครู มูลนิธิ และเครือขายผูปกครองสงเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนท้ังเรื่อง 

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรใหเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ในการบริหาร

สถานศึกษานั้น นอกจากผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญในสถานศึกษาแลว ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือบุคคลในองคการก็เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหองคการกาวหนาไปได

ดวยดี การบริหารในปจจุบันจึงพยายามหาวิธีการท่ีจะใหมีการยอมรับและความเขาใจระหวางผูบริหารและ

ผูท่ีอยูในองคการ แนวความคิดหนึ่งของการบริหารก็คือ การบริหารแบบกระจายอำนาจและการบริหาร

แบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหลายฝายมีสวนรวมในการพัฒนา 

การบริหารรวมถึงการจัดการสถานศึกษา 

 

ประเด็นพิจารณา 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

และทุกกลุมเปาหมาย 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย การพัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และกรอบ

หลักสูตรระ ดับทองถ่ิน  คุณลักษณะของผู เรียนตามเป าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล จุดเนน                        

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและใหทันตอการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21 

มีการจัดกลุมการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีหองเรียนพิเศษ Intensive Science Math 

Program กับ Intensive English Program และหองเรียนท่ัวไป ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหองเรียน

พิเศษ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หองเรียนพิ เศษหลักสูตร Intensive Science Math Program กับ 

Intensive  Math English Program กลุมมนุษยศาสตรและกลุมศิลปศาสตร จัดรายวิชาเพิ่มเติมตรงตาม

ความตองการความสนใจและศักยภาพของผูเรียน ไดแก รายวิชาทองถ่ินของเรา 1 และรายวิชาทองถ่ินของ

เรา 2 สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับ         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และรายวิชาสรางสรรคนวัตกรรมสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยเนื้อหา

รายวิชาดังกลาวมุงสรางเสริม พัฒนาความคิดสรางสรรคในการจัดการกับปญหาหรือสถานการณตาง ๆ    

โดยฝกทักษะการใชความคิดสรางสรรคกับสถานการณปญหาหรือพัฒนาส่ิงท่ีผูเรียนมีความสนใจ ฝกทักษะ
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การพัฒนานวัตกรรมทางดานส่ิงประดิษฐโดยใชเทคโนโลยี ซึ่งก็เปนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะของศตวรรษ

ท่ี 21 และมีความทันสมัยทันตอบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปของโลกและสังคมไทยดวย ในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตนมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี โดยเนนการฝกทักษะทางดานวิชาชีพ เชน โขน งานชาง 

งานธุรกิจ และงานฝมือ เปนตน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดการเรียนการสอนเปนกลุมการ

เรียนตามความถนัดและความสนใจ มีวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล (Digital Trading Innovation) 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนรายวิชาเพิ่มเติมท่ีกอใหเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

มุงเนนเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ความรูท่ีไดจากหลายสาขาวิชาประกอบกัน ของวิชาแกนหลัก

โดยประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหาและสรางระบบการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะเปนฐาน 

(Competency-based) มีการสรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเปนตัว

เกื้อหนุน 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending 

Learning) คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

(Online) แบบการสลับระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนกับระดับช้ันมัธยมตอนปลาย แบบสลับวันมาเรียน                 

5 วัน หยุด 9 วัน ในการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) แบงกลุมนักเรียนในหองเรียนเปนสอง

กลุม ในการจัดการเรียนรูไปพรอมกันในช้ันเรียน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน (Online)                 

ผ า น  Platformต า ง ๆ  เช น  Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube, DLIT เป น ต น                 

มีกระบวนการติดตามการเขาเรียน On-Site และ Online ของนักเรียนอยางตอเนื่องโดยผานการรายงาน

จากครูท่ีปรึกษา ครูผูสอน และนักเรียน จัดใหมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน                

ทุกคน รวมถึงรับฟงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากครูผูสอน เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงและสนับสนุน              

การจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน  

 

ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนไดมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบดวยระบบงานคุณภาพ มีแนวทาง

พัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)                  

นำผลจากการเขียน ID Plan เปนแนวทางในการเขารับการอบรมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีผาน

การรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานท่ีไดรับรองมาตรฐาน โรงเรียนมีการดำเนินงาน

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและโรงเรียน ดวยโครงการ

สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีการจัดอบรมสัมมนาภายในโรงเรียน ในปการศึกษา 

2564 เรื่องการใชงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสสำหรับสถานศึกษา (My Office) เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนสามารถรับสงหนังสือระหวางหนวยงานไดอยาง                   

มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานแบบทันที (Real Time) สามารถปฏิบัติงานไดทุกท่ี ทุกเวลาผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาชีพครูตามหลักเกณฑและวิธีการให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ (ว.PA) เพื่อใหครูและ
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บุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะมากยิ่งข้ึน  มีการสงเสริมใหครู             

เขารวมอบรมภายนอกโรงเรียน โดยกำหนดใหมีการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีทางโรงเรียนยอมรับ เพื่อใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงออกเปน                  

4 ดาน ไดแก 1) การอบรมเพื่อพัฒนาดานภาษา 2) การอบรมเพื่อพัฒนาดานการใชเทคโนโลยี 3) การอบรม

เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 4) การอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามกลุมบริหารงาน  

มีการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการขอมีและ                     

เล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ ว.PA การดูแลครูบรรจุใหม มีการปฐมนิเทศครู และจัดครูพี่เล้ียงสอนงาน และ

นิเทศการสอนโดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรู สงผลใหครูและบุคลากร มีความรู ความสามารถ มีทักษะ           

ทางวิชาชีพเพิ่ม ข้ึน นำไปสูการพัฒนาผู เรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะชีวิต คุณลักษณะ                       

อันพึงประสงค ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีต้ังไว อีกท้ังยังสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดเพิ่มพูนวิชาความรู

ศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงข้ึนจัดทำผลงานเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อ

พัฒนางาน เพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการสำรวจ วิเคราะห สภาพปญหาและความตองการของ

สถานศึกษา กำหนดเปาหมายจัดทำโครงการเพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ ใหมีแหลงเรียนรู

เหมาะสมกับผูเรียน รวมถึงการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและการสรางความปลอดภัยใหแกนักเรียนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคูมือเตรียมความพรอมใน

การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-

19) ดำเนินการตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School 6 มาตรการห ลัก (DMHT- RC)                   

6 มาตรการเสริม (SSET- CQ) 7 มาตรการเขมงวดของโรงเรียน และมีการทำความสะอาดภายในบริเวณ

โรงเรียน อาคารเรียน หองเรียน โตะ เกาอี้ อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณกีฬา หองน้ำ โรงอาหาร 

สถานท่ีรับประทานอาหาร และพื้นท่ีสวนกลางท่ีจะมีการอยูรวมกันและมีพื้นท่ีสัมผัสและไดจัดเตรียม                 

อางลางมือใหมีเพียงพอ อยูในสภาพดี พรอมใชงาน รวมถึงมีสบูลางมือท่ีเพียงพอ มีเจลแอลกอฮอลลางมือ             

มีการต้ังจุดคัดกรองบริเวณทางเขาประตูโรงเรียน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย และไดมีการประชาสัมพันธ

นักเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากร ทุกคน ใสหนากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยูในพื้นท่ีโรงเรียน 

มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โดยมี

โครงการรักษส่ิงแวดลอมพรอมพัฒนาแหลงเรียนรู มีกิจกรรมซอมบำรุงปรับปรุงอาคารสถานท่ี มีหองศูนย

เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู หองสมุดกลาง มีอุทยานการศึกษา ซึ่งจัดใหเปนสถานท่ีพักผอนมีความรมรื่น 

สะอาด  สวยงามและเปนแหลงเรียนรู ดวยการติดปายนิเทศ QR Code ใหสืบคนขอมูล มีหองเรียนสีเขียว 

รวมกันอนุรักษพลังงานไฟฟา นอกจากนี้ยัง มีการติดตาม ตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม

ของโรงเรียน มีการสำรวจความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของและผูรับผิดชอบ เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา            
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การใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมี

ความปลอดภัย 

 

ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ                 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยไดนำระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและบริหารสถานศึกษา 

(Student Care) มาใชในงานบริหารจัดการผูเรียน และสนับสนุนการเรียนรู ทำใหครู ผูเรียนและผูปกครอง 

ไดรับขาวสารเกี่ยวกับตัวผูเรียนอยางรวดเร็ว ทันสมัย เชน รายงานการมาโรงเรียน การเขาเรียนของผูเรียน 

รายงานพฤติกรรมของผูเรียน เปนตน มีระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสสำหรับสถานศึกษา (My Office) 

รองรับการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนสามารถรับสงหนังสือระหวางหนวยงานได

อยางมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานแบบทันที (Real Time) สามารถปฏิบัติงานไดทุกท่ี ทุกเวลาผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวบรวมขอมูลประวัติของ

ขาราชการ เอกสารหลักฐานและรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับตัวขาราชการในการรับราชการ                      

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสวนราชการและภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีระบบระบบ Data 

Management Center (DMC) แ ล ะ Education Management Information System (EMIS) ใน ก าร

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู โดยมีโครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี ดานการเรียนจัดการเรียนรู ครูใชส่ือเทคโนโลยีในการสอนออนไลน ไดแก VDO,  You tube, 

DLIT, Google Classroom,  Power Point, Clip, Google Site  เปนตน ทุกหองเรียนมีโทรทัศนหรือ

โปรเจคเตอร เครื่องเสียง และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร เก็บรวบรวมขอมูลจากทุกสวนงาน 

ตรวจสอบ แยกประเภท ประมวลผล ทำสถิติเปรียบเทียบ นำเสนอ ในรูปแบบPaper และ Link QR Code 

ลง Website ของโรงเรียนทำใหสะดวกในการนำผลการประเมินมาใชในการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู  
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3. จุดเดน 

 1) โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีหลักการบริหารแบบกระจายอำนาจและแบบมีสวนรวม                      

ซึ่งกระบวนการบริหารโดยเปดโอกาสใหทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีสวนรวม

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สวนการกระจายอำนาจมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ                

ไปยังรองผูอำนวยการและหัวหนางานท่ีไดรับมอบหมายงานตามสายบังคับบัญชา 

 2) โรงเรียนมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา                

โดยมีการปรับหลักสูตรใหมีรายวิชาท่ีประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหาและสรางระบบการ

เรียนรูท่ีเนนสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) เนนสรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณา

การท่ีมีเทคโนโลยีเปนตัวเกื้อหนุน ไดแก การเรียนรูในรายวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล (Digital 

Trading Innovation) และรายวิชาสรางสรรคนวัตกรรม 

 3) โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนใหมีความคลองตัวมากข้ึนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีการนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสสำหรับสถานศึกษา (My Office) มาใชในการ

บริหารจัดการ 

4) โรงเรียนมีการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา พรอมท้ัง

สนับสนุนการขอม/ีเล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ ว.PA 

 5) โรงเรียนมีคูมือเตรียมความพรอมในการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนราชวินิตบางเขน                  

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำมาใชในการจัด

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ใหมีการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

 6) โรงเรียนมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและบริหาร

สถานศึกษา (Student Care) มาใชอำนวยความสะดวก ในการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ             

การจัดการศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 

1) โรงเรียนควรปรับปรุงภูมิทัศน และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เพื่อเอื้อตอการจัดบรรยากาศ 

ในการเรียนรูของผูเรียน เชน ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร, ปรับปรุงหองสมุด เปนตน 

2) โรงเรียนควรสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน ผานการ            

ใช ส่ือยุคใหม นำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เชน เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

3) โรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการนำระบบบริหารจัดการหองเรียนคุณภาพท่ีเนนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเขามาบริหารจัดการหองเรียน เชน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ(AI) เทคโนโลยีหองเรียนเสมือน

(AR) เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูของผูเรียน 

4) โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล เพื่อใหนักเรียน

เขาถึงขอมูลการรายงานผลการเรียนท่ีเปนขอมูลสวนบุคคล 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับยอด

เยี่ยม 

ระดับยอด

เยี่ยม 

 

     3.1  จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติ

จ ริ ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ น ำ ไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ 83 รอยละ 

89.82 

1. แผน การจั ดก าร เรี ยนรู ท่ี เน น ให ผู เรี ยน ได เรี ยน รู                    

โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและภาวะผูนำ 

3. โครงการส งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม                 

ท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

4. โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนเพ่ือความรักชาติ ศาสน กษัตริย และสถานศึกษา 

5. โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม (เลมหนาท่ีพลเมือง) 

คาบคุณธรรมโดยครูท่ีปรึกษา 

6. การจัดการเรียนการสอนของคร ู

   - การจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองค

ความรู  (IS1) และการสื่ อสารและการนำเสนอ (IS2) 

ระดับชั้น ม.2, ม.5, ม.6 

   - การจัดการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล 

(Digital Trading Innovation)  

   - การจัดการเรียนรูรายวิชาสรางสรรคนวัตกรรม 

   - การจัดการเรียนรูรายวิชายูโดและฟุตซอล 

   - การจัดการเรียนรูรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

   - การจัดการเรียนรูรายวิชาหนาท่ีพลเมือง 

   - การจัดการเรียนรู ในกลุมสาระฯวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

7. โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เชน กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ 

8. กิจกรรมสัปดาหภาษาตางประเทศ 

9. ผลงานทางวิชาการของครูผูสอน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

10. แบบรายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรม              

ท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2564  

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2564 

12. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลนของครู               

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  (ประจำสัปดาห) 

13 . รายงานการเรียนออนไลน ของนักเรียนระดับชั้ น

มัธยมศึกษาป ท่ี  1 - 6 ในสถานการณ การแพรระบาด                     

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประจำวัน) 

14. รายงานสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน             

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ (ทุกกลุมสาระฯ) 

      3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรู

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

รอยละ 83 รอยละ 

86.82 

1. แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ ท่ีใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลง เรียนรู  ส ร าง โอกาส ให ผู เรียน                 

ได แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

2. สถิติการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ทะเบียนการใชสื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอน 

4. สถิติการใชแหลงเรียนรู เชน สถิติการใชบริการหองสมุด 

หองคอมพิวเตอร 

5. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2564 

6. Google Classroom ของครผููสอน ปการศึกษา 2564 

7 . รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลนของครู                

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  (ประจำสัปดาห) 

8. รายงานสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน                

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ (ทุกกลุมสาระฯ) 

     3.3  มีการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนเชิงบวก 

รอยละ 83 รอยละ 

92.24 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

   - ประมวลการสอน (course syllabus) 

   - ขอตกลงในชั้นเรียน 

2. รายงานสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน               

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ (ทุกกลุมสาระฯ) 

3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2564 

4. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลนของครู                

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  (ประจำสัปดาห) 
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มาตรฐานระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/รองรอย 

5. รายงานสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน                

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ (ทุกกลุมสาระฯ) 

     3 .4   ต ร วจ ส อ บ แ ล ะ

ประ เมิ นผู เรียน อย า ง เป น

ระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

รอยละ 83 รอยละ 

91.88 

1. คูมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

2. แผนการจัดการเรียนรู 

3. ประมวลการสอน (course syllabus) 

4. แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 

6. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2564 

7. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลนของครู                

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  (ประจำสัปดาห) 

8. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5) 

     3.5  มีการแลกเปลี่ ยน

เรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 

รอยละ 85 รอยละ 

88.53 

 1. เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพของครูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

2. รายงานการประชุมกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา2564 

3. รายงานสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน               

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ (ทุกกลุมสาระฯ) 

4. รายงานการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนราชวินิต

บางเขน 

5. รายงานการประชุมประจำสัปดาหของฝายบริหาร 4 ฝาย 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู โดยผาน

กระบวนการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) จัดทำหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

จัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรม/โครงการท่ีหลากหลาย ครูออกแบบหนวยการจัดการ

เรียนรู แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ท่ีชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง 

กำหนดเนื้อหาและกิจกรรมตามความสนใจ ผานกระบวนการคิด ปฏิ บัติจริง ศึกษาแหลงเรียนรู                      

ท่ีหลากหลาย ไดลงมือทำ ไดฝกทักษะ ไดแสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทำเปน         

ไดเรียนรูโดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะตางๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบผสมผสาน 

(Blending Learning) คือการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน (Online) แบบการสลับระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนกับระดับช้ันมัธยมตอนปลาย สลับวันมาเรียน 

5 วัน หยุด 9 วัน ในการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) แบงกลุมนักเรียนในหองเรียน                  
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เปนสองกลุมในการจัดการเรียนรูไปพรอมกันในช้ันเรียน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน(Online) 

ผ าน  Platform ต างๆ  เช น  Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube, DLIT เปนตน  มี

กระบวนการติดตามการเขาเรียน On-Site และ Online ของนักเรียนอยางตอเนื่องโดยผานการรายงานจาก

ครูท่ีปรึกษา ครูผูสอนและนักเรียน อีกท้ังมีส่ือการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู

สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นหรือรวมกิจกรรมการเรียนการสอน ครูบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก                       

โดยวิเคราะหผูเรียน สรางบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 

ประมวลการสอน (course syllabus) และมีการเช็คเวลาเรียนในคาบเรียน อีกท้ังครูมีการจัดการเรียนรูโดย

ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดช้ันเรียนท่ีดี โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการรวมตัว รวมใจ 

รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของ พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน วางแผน กำหนด

ปฏิทิน จัดการประชุมครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในการจัดการ

เรียนรู มีการอภิปรายและสะทอนผลการจัดการเรียนรู โดยการนิเทศการสอน แลกเปล่ียนเรียนรูและให

ขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคนหาปญหา หาสาเหตุ                 

แนวทางแกไข ออกแบบกิจกรรมแลวนำสูการปฏิบัติและการสะทอนผล สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู มีการตรวจสอบและประเมินผลความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและ                  

มีประสิทธิภาพ ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนการตรวจสอบ เลือกใชเครื่องมือ/วิธีการวัดผลและ

ประเมินผลอยางเหมาะสม และผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ครูทุกคนจัดทำวิจัยเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง

ตอไป มีการกำกับติดตาม ประเมินผล สรุปผล นำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 

2. ผลการดำเนินงาน 

 จากการดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูไดจัดการเรียน                

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการเช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน แหลงเรียนรูภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา โดยเริ่มจากการท่ีโรงเรียนไดจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ                  

มีการมอบหมายใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จากนั้นโรงเรียนนำหลักสูตรและ

แผนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญมาใช จากนั้นโรงเรียนจัดการดำเนินการตาม โครงการ/

กิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรู พรอมท้ังมีการกำกับติดตาม ประเมินผล และสรุปผล เพื่อเปนแนวทาง

พัฒนาตอไป ท้ังนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
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ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช

ในชีวิตได 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนทุกคน มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตได โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ี

รองรับการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) คือจัดการเรียนการ

สอนท่ีโรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน (Online) การจัดการเรียนรูท่ีเนนให

ผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงดวยวิธีการและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย โดยครูศึกษา                            

ทำความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา                  

วางแผนการจัดการเรียนรูโดยกำหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง                   

จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ดานทักษะกระบวนการ และ

สามารถใหผูเรียนนำเสนอผลงานของตนเองได โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงคของการจัดการ

เรียนรู สรางนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพร มีการกำกับติดตาม ประเมินผลและสรุปผล 

เพื่อเปนแนวทางพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตอไป การจัดการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการ

จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ยกตัวอยางเชน 

การจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS1) และการส่ือสารและการนำเสนอ 

(IS2) ระดับช้ัน ม.2, ม.5, ม.6 การจัดการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล การจัดการเรียนรู

รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรูรายวิชาหนาท่ีพลเมือง เปนตน และมีโครงการและกิจกรรมท่ี

สนับสนุน เชน โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร

แหงชาติ กิจกรรมสัปดาหภาษาตางประเทศ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนเพื่อความรักชาติ ศาสน กษัตริย และสถานศึกษา เปนตน ซึ่งการจัดการเรียนรูท่ีจัดข้ึนเนนใหผูเรียน

ไดคิด ไดลงมือปฏิบัติและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล และ             

นำผลมาปรับปรุง พัฒนาผูเรียนในปการศึกษาตอไป 

 

ประเด็นพิจารณาท่ี  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนทุกคน มีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการ

เรียนรูของผูเรียนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย               

มีการสำรวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีภูมิ ปญญาทองถ่ินและบริบทของทองถ่ิน  

ท่ีเปนปจจุบัน หลังจากนั้นวางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ              

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) ท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน 
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(On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน (Online) นำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ

จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพผาน Platform ตางๆ เชน Google Classroom, Google Meet, Line, 

YouTube, DLIT เปนตน และสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย                 

มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผล เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรูโรงเรียน จัดแหลง

เรียนรู และส่ือเทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู สงเสริมใหครูใชส่ือและเทคโนโลยี ซึ่งมีโครงการ               

ท่ีสนับสนุนครูผูสอน เชน โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี, โครงการสงเสริมการพัฒนาส่ือและ

นวัตกรรมทางการศึกษา, งานพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี เปนตน 

 

ประเด็นพิจารณา  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนทุกคน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยมีการวิเคราะหผูเรียน                

เปนรายบุคคล รวมถึงเขาใจในระดับความสามารถและสถานการณ ชีวิตของผู เรียน โดยคำนึงถึง                     

ความแตกตาง ระหวางบุคคลของผูเรียน และจัดทำสารสนเทศอยางเปนระบบ จากนั้นนำขอมูลสารสนเทศ

มาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน                

(On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน (Online) ใหเหมาะสมกับผูเรียนท่ีแตกตางกัน มีการ              

จัดสภาพแวดลอมในช้ันเรียน โดยแบงผูเรียนเปน 2 กลุม จัดช้ันเรียนโดยการเวนระยะหางระหวางโตะเรียน

ใหผูเรียนรักษาส่ิงแวดลอมของหองเรียนเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน มีเจลแอลกอฮอรทุกหองเรียน 

ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนวิธีการสราง

ระเบียบวินัยในหองเรียน เพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในหองเรียนชวยใหการเรียนการสอนดำเนินไปอยาง

ราบรื่นใหผูเรียนเกิดความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรู อีกท้ังยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน การมี

ปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางผูเรียนกับครู และการทำงานรวมกันของผูเรียน โดยแสดงใหเห็นถึงการเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข ผูเรียนมีความอบอุน ความสบายใจ ความเปนกันเอง ความสัมพันธอันดีตอกัน                 

มีความรักความศรัทธาตอครู มีความกลา มีความอิสระ ในการแสดงออก อยางมีระเบียบวินัยในช้ันเรียน  

โดยปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล มีบรรยากาศของการเรียนรูสรางสรรค เราความสนใจ ใหกิจกรรม

การเรียนการสอนเปนไปดวยความสุขพรอมท้ังกอใหเกิดแรงจูงใจใหผูเรียนไดมาโรงเรียนอยางมีความสุข 

 

ประเด็นพิจารณา  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนทุกคน มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมา

พัฒนาผูเรียน โดยวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและประเมินผูเรียนตาม

สภาพจริง มีการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ท่ีมีความหลากหลาย เชน การสรางแบบทดสอบ โดยใช Google 

forms รองรับการจัดการเรียนรูแบบออนไลน และประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและ

ประเมินผล สอดคลองกับทุกมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรูพรอมท้ังจัดเก็บเครื่องมือ
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อยางเปนระบบ มีการจัดทำรายงานการจัดการเรียนการสอนรายสัปดาหและมีการวัดและประเมินผล

พัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย และตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนน

พัฒนาการเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนผาน

หลายชองทาง เชน ทาง Google Classroom, Google Meet, Line เพื่อแจงผลการเรียน การทำงาน และ

ผลงานตาง ๆ จากครูผูสอน เพื่อใหผูเรียนนำไปใชพัฒนาตนเอง 

 

ประเด็นพิจารณา  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ              

ในการจัดการเรียนรู ท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน (Online) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให                   

ครูไมโดดเด่ียวและมีเครือขายในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มีการรวมกันอภิปรายและ

สะทอนผลการจัดการเรียนรู รายงานสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ถือเปนการรวมตัว 

รวมมือรวมใจ และรวมเรียนรูรวมกันของครู บนพื้นฐานความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา 

เปาหมาย และภารกิจรวมกัน โดยทำงานรวมกันแบบทีม มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของโรงเรียนราชวินิตบางเขนโดยรวมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู มีการ

อภิปรายและสะทอนผลการจัดการเรียนรู โดยการนิเทศการสอน แลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหดีข้ึนไป 

ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนทุกคน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีผล

การดำเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในประเด็นตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

ขอ ประเด็นพิจารณา รอยละ ระดับคุณภาพ 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

89.82 ยอดเยี่ยม 

1.1 มีความรู ความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามตามมาตรฐาน          

การเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

93.88  

1.2 วางแผนการจัดการเรียนรูโดยกำหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน

ครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสำคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

94.59 
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ขอ ประเด็นพิจารณา รอยละ ระดับคุณภาพ 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเรียนดาน

ความรู ดานทักษะกระบวนการ และสามารถใหผูเรียนนำเสนอผลงาน

ของตนเองได โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงของการจัดการเรียนรู 

90.59 

1.4 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพร 80.24 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 86.82 ยอดเยี่ยม 

2.1 สำรวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปญญา

ทองถ่ินและบริบทของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบัน  

84.24  

2.2 วางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรู และนำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ

จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

91.76 

2.3 นำบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

81.88 

2.4 มีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญา

ทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

89.41 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 92.24 ยอดเยี่ยม 

3.1 วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล รวมถึงเขาใจในระดับความสามารถและ

สถานการณชีวิตของผูเรียนและจัดทำสารสนเทศอยางเปนระบบ 

92.00  

3.2 นำขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรม           

ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนท่ีแตกตางกัน            

90.12 

3.3 มีการสรางและการรักษาส่ิงแวดลอมของหองเรียนเพื่อเอื้อตอการเรียนรู

ของผูเรียน รวมท้ังวิธีการสรางระเบียบวินัยในหองเรียน เพื่อรักษาสภาพ

บรรยากาศในหองเรียน ชวยใหการเรียนการสอนดำเนินไปอยางราบรื่น 

ผูเรียนเกิดความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรู 

92.00 

3.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนการการมีปฏสัิมพันธเชิงบวก 

ระหวางผูเรียนกับครู และการทำงานรวมกันของผูเรียน โดยแสดงใหเห็น

ถึงการเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

94.82 

4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

91.88 ยอดเยี่ยม 

4.1 ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง 95.06  
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ขอ ประเด็นพิจารณา รอยละ ระดับคุณภาพ 

4.2 มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม

หลักการวัดและประเมินผล สอดคลองกับทุกมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตาม

กิจกรรมการจัดการเรียนรู พรอมท้ังจัดเก็บเครื่องมืออยางเปนระบบ 

 

88.94 

4.3 วัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือท่ี

หลากหลายและตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ 

92.00 

4.4 เปดโอกาสใหนักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนำไปใชพัฒนา

ตนเอง 

91.53 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู 

88.53 ยอดเยี่ยม 

5.1 ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู 

90.82  

5.2 ครูและผูมีสวนเกี่ยวของมีการอภิปรายและสะทอนผลการจัดการเรียนรู  89.41 

5.3 มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการ จัดการเรียนรู  

85.65 

5.4 ครู และผูมีสวนเกี่ยวของมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

88.24 

สรุปภาพรวม กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 89.86 ยอดเยี่ยม 

 

3.จุดเดน 

 1) ครูใหความสำคัญกับกระบวนการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน พรอมดวย

วิธีการและเครื่องมือการทำงานท่ีชัดเจน โดยครูมีการเยี่ยมบานนักเรียนในท่ีปรึกษาทุกคนแบบออนไลน 

สงผลใหครูทราบปญหา รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

 2) ครูผูสอนจัดกิจกรรมการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดการเรียนรูแบบ Active learning และ

นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
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4. จุดควรพัฒนา 

1) ครูควรเผยแพรความรู ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ผานการใชส่ือออนไลน เพื่อใหผูเรียน

ไดเขาถึงแหลงความรูไดมากยิ่งข้ึน 

2) ครูควรมีการนำกระบวนการมีสวนรวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการแกปญหา

การจัดการเรียนการสอน และการสรางนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและมีการพัฒนา              

อยางตอเนื่อง 

3) ครูควรมีการสรางเครือขายทางวิชาการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูในสาขาวิชา กำหนดเปาหมาย 

แหลงรวมพัฒนาในระดับองคกร 
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ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตบางเขน อยูในระดับ 5 คือ ยอดเยี่ยม 

จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับ             

ยอดเยี่ยม ท้ังนี้ เพราะ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผลการจัดการศึกษา              

อยูในระดับยอดเยี่ยม  

ท้ังนี้ โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบเพื่อพัฒนา

ผูเรียนให เต็มตามศักยภาพในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                    

(COVID-19) โดยมีการกำหนดนโยบายและคาเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทองถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน             

อยูในระดับยอดเยี่ยม ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ สูงกวา

เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได ผูเรียนมีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม มีการนำไปใชและเผยแพร  ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทำงานอยางสรางสรรคและ                 

มีคุณธรรม  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนและการทำงานหรือ

งานอาชีพ  ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดเปนแบบอยางได  

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปญญาไทย  ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ผูเรียนมีสุขภาวะ                 

ทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม 

โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีกำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการ

ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปได ในการปฏิ บัติ ทันตอการเปล่ียนแปลง                    

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของโรงเรียนท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา                   

ของโรงเรียน โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง และเปนแบบอยางได มีการบริหารแบบการกระจายอำนาจ และการบริหารแบบมีสวนรวม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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(Participative Management)  โครงสรางการบริหารงาน โรงเรียนราชวินิตบางเขน แบงโครงสรางการ

บริหารเปน 4 กลุม คือกลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหาร

ท่ัวไป โดยมีผูอำนวยการเปนสายบังคับบัญชาสูงสุด แตละกลุมงานมีรองผูอำนวยการโรงเรียน 1 คน และ

ผูชวยผูอำนวยการ 1 คน ซึ่งเปนการจัดโครงสรางท่ีสงผลตอคุณภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ

ทำงานท่ีสอดคลองกับขอบขาย ภารกิจของโรงเรียนขนาดใหญ และการบริหารงานแบบกระจายอำนาจมี

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคมศิษยเกา สมาคม ผูปกครองและครู มูลนิธิ และเครือขาย

ผูปกครองสงเสริมและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนท้ังเรื่อง งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรให

เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ในการบริหารสถานศึกษานั้น โดยมีการดำเนินงานตามวงจร 

PDCA ไดมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมทำใหมีการ

ตรวจสอบและปรับปรุงตลอดเวลา ใชผลการประเมินและการดำเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนาและ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง แกไขงานใหดีข้ึนอยาง

ตอเนื่อง  

ดานของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

มีผลประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของ             

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผานกระบวนการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จัดทำหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  จัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรม/โครงการ           

ท่ีหลากหลาย ครูออกแบบหนวยการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ท่ีชวยให

ผูเรียนมีสวนรวม ในการวิเคราะหตนเอง กำหนดเนื้อหาและกิจกรรมตามความสนใจผานกระบวนการคิด 

ปฏิบัติจริง ศึกษาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดลงมือทำ ไดฝกทักษะ ไดแสดงออก นำเสนอผลงาน แสดง

ความคิดเห็น คิดเปน ทำเปนไดเรียนรูโดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะตางๆ โดยมีการ

จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) คือจัดการเรียนการสอนท่ี

โรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน (Online) มีการปรับการจัดการเรียนการสอน

ออน ไลน  ผ าน  Platform ต างๆ  เช น  Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube, DLIT               

เปนตน อีกท้ังมีส่ือการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง มีการตรวจสอบ

และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

เปาหมายในการจัดการเรียนรู  ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน มีการบริหารจัดการ

ช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางครแูละ

ผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง                

การจัดการเรียนรู  
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 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตบางเขนถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญท่ีโรงเรียน

จะตองนำไปวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปนำไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของโรงเรียนและนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  

จากผลการดำเนินงานของโรงเรียน สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของ

แตละมาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือได ดังนี ้

 

 สรุปผลดานคุณภาพของผูเรียน 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

1) ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหอานได 

รวม ถึงสามารถ เขียน ส่ือสารและคิดคำนวณได                   

ตามมาตรฐานแตละระดับช้ัน 

2) ผูเรียนทุกไดรับการพัฒนาในดานการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางมีเหตุผล  

3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถใชงาน 

Google Classroom Application แ ล ะ  Google 

Meet Application เพื่ อพัฒนาตนเองในดานการ

เรี ยน รู  ก าร ส่ื อสาร  การทำงาน  ซึ่ ง ใช ได อย า ง

สรางสรรคและมีคุณธรรม 

4) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการ

ดำเนิ น ชีวิตอย างพอ เพี ย ง มี จิตสาธารณะและ                   

มี คุณ ลั กษ ณ ะ ท่ี พึ งป ระส งค ต าม อั ต ลั ก ษ ณ ท่ี

สถานศึกษากำหนดไว  โดยการจัดการเรียนรู ใน

รายวิชาหนาท่ีพลเมืองและเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีการสรางองค

ความรู ดวยการสืบคน รวบรวมขอมูล การคิดริเริ่ม

สรางสรรค การคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิดความรูความ

         1) โรงเรียนควรมุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ  สุข ศึกษาและพลศึกษา ให สูงกว า                 

คาเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด และวางแผนการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียน                   

ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหมีแนวโนมเพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่อง 

 2) โรงเรียนควรมุงพัฒนาการสงเสริม

สุ ข ภ าพ ก าย และ สุข ภ าพ จิต ข อ ง ผู เรี ย น                 

ใหมากยิ่งข้ึน 

 3) โรงเรียนควรสนับสนุนใหผูเรียนได 

มีพื้นท่ีในการนำเสนอหรือจัดแสดงผลงาน และ

น วั ต ก ร ร ม  ท่ี นั ก เ รี ย น ส ร า ง ส ร ร ค ข้ึ น                     

เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดรับโอกาส คำแนะนำ 

ขอติชมและองคความรู ท่ีแปลกใหม ซึ่งสงผลดี

ตอกระบวนการคิดสรางสรรคในอนาคตตอไป 

          4) โรงเรียนควรสนับสนุนเครื่องมือหรือ

อุปกรณ ในการเรียน  ได แก  อุ ปกรณ และ

สัญญาณอินเทอรเน็ตใหกับนักเรียนกลุมท่ีมี

รายช่ือตามระบบปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

เพื่ อ เป นการส ง เสริมและสรางโอกาสทาง

สวนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความตองการการชวยเหลือ 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

เขาใจถึงการเปล่ียนแปลงทางการคาในปจจุบันท่ีจะ

นำไป สูก ารสรางสรรค แนวคิดในการออกแบบ

ผลิตภัณฑและการทำการคาดวยความทันสมัย โดย

ผานการจัดการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมการค า              

ในยุคดิจิทัล 

6) ผู เรียนไดรับการดูแลอยางใกลชิดจาก               

ครูท่ีปรึกษาโดยมีการเยี่ยมบาน 100 เปอรเซ็นตและ

ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติ

ตน ให มี สุขภาพกายและสุขภาพ จิตท่ี ดี  ภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

การศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลน เพื่อให

นักเรียนมีโอกาสเขาถึงส่ือเทคโนโลยีไดอยาง

เต็มรูปแบบ 

         5) โรงเรียนควรสงเสริมและมุงพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใน

สถานการณปจจุบันเพื่อพัฒนาผู เรียนไดมี

คุณ ลักษณะสำคัญ ในศตวรรษ ท่ี  21 และ              

มีสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับผูเรียนในอนาคต 

 

 

 สรุปผลดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

         1) โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีหลักการบริหาร

แบบกระจายอำนาจและแบบมีสวนรวม ซึ่งกระบวน 

การบริหารโดยเปดโอกาสใหทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สวนการ

กระจายอำนาจมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ                

ไปยั งรองผูอ ำนวยการและ หัวหน างาน ท่ี ได รับ

มอบหมายงานตามสายบังคับบัญชา 

 2) โรงเรียนมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา                

โดยมีการปรับหลักสูตรใหมีรายวิชาท่ีประยุกตทักษะ

เชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหาและสรางระบบการ

เรียนรู ท่ี เนนสมรรถนะเปนฐาน  (Competency-

based) เนนสรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิง

บูรณาการท่ีมี เทคโนโลยี เปน ตัวเกื้ อหนุน  ไดแก                

การเรียนรูในรายวิชานวัตกรรมการคาในยุคดิจิทัล 

( Digital Trading Innovation) แ ล ะ ร า ย วิ ช า

1) โรงเรียนควรปรับปรุงภูมิทัศน และ

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เพื่อเอื้อตอการจัด

บรรยากาศในการเรียนรูของผูเรียน เชน ปรับปรุง

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร, ปรับปรุงหองสมุด 

เปนตน 

2) โรงเรียนควรสนับสนุน สงเสริมให

ผูเรียนไดเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 

ผานการใชส่ือยุคใหม นำเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เชน 

เอกสารอิเล็กทรอนกิส (E-Book) 

3) โรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการนำ

ระบบบริหารจัดการหองเรียนคุณภาพท่ีเนน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาบริหารจัดการ

หองเรียน เชน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ(AI) 

เทค โน โลยีห อ ง เรียน เสมื อน (AR) เพื่ อ สร า ง

บรรยากาศการเรียนรูของผูเรียน 

4 )โร ง เรี ยน ควร มี ก ารพั ฒ น าระบ บ



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  79  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

สรางสรรคนวัตกรรม 

 3) โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใชเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนใหมีความคลองตัวมากข้ึนในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โ ด ย มี ก า ร น ำ ร ะ บ บ ส ำ นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกสสำหรับสถานศึกษา (My Office) มาใช

ในการบริหารจัดการ 

          4) โรงเรียนมีการสงเสริมความกาวหนาทาง

วิชาชีพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา พรอมท้ัง

สนับสนุนการขอม/ีเล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ ว.PA 

 5) โรงเรียนมีคูมือเตรียมความพรอมในการ

จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนราชวินิ ตบางเขน                  

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส              

โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำมาใชในการจัด

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ใหมีการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

 6 ) โรง เรี ยนมี ก ารน ำระบบ เทคโน โลยี

สารสนเทศ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและบริหาร

สถาน ศึกษา (Student Care) มาใชอำนวยความ

สะดวก ในการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ             

การจัดการศึกษา 

ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล 

เพื่อใหนักเรียนเขาถึงขอมูลการรายงานผลการ

เรียนท่ีเปนขอมูลสวนบุคคล 

  

สรุปผลดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

1 ) ค รู ให ค วามส ำคัญ กั บ ก ระบ วน ก าร

ดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมี ข้ันตอน 

พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทำงานท่ีชัดเจน 

โดยครูมีการเยี่ยมบานนักเรียนในท่ีปรึกษาทุกคนแบบ

ออนไลน สงผลใหครูทราบปญหา รูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล  

 2) ครูผูสอนจัดกิจกรรมการสอนเนนผูเรียน

1) ครูควรเผยแพรความรู ผลงานทาง

วิชาการและนวัตกรรม ผานการใชส่ือออนไลน 

เพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงแหลงความรูไดมากยิ่งข้ึน 

2) ครูควรมีการนำกระบวนการมีสวน

รวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชใน

การแกปญหาการจัดการเรียนการสอน และ

การสรางนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรูของ



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  80  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

เปนสำคัญ จัดการเรียนรูแบบ Active learning และ

นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

ผูเรียนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3)ครูควรมีการสรางเครือข ายทาง

วิชาการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ในสาขาวิชา 

กำหนดเปาหมาย แหลงรวมพัฒนาในระดับ

องคกร 

 

 

 
 1)  สงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถในการใชงานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนทุกชองทาง  

 2)  พัฒนา สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการส่ือสารในภาษาจีน ญี่ ปุนใหสามารถส่ือสารไดใน                

ข้ันเบ้ืองตน 

 3)  พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะจำเปนเพื่อใชในการดำรงชีวิต การแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

ในชีวิตประจำวัน และการสรางประโยชนตอสังคม 

 4) พัฒนาผูเรียนใหรูเทาทันและสามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณในปจจุบัน 

และความกาวหนาทางวิทยาการ 

 

 
 การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน อาคารเรียน 

หองปฏิบัติการ หองเรียนคุณภาพ ส่ือโสตทัศนูปกรณตางๆ เพื่อจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี

เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ความตองการและการชวยเหลือ 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  81  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

ภาคผนวก 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  82  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  83  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  84  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  85  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  86  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  87  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  88  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  89  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

การกำหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

เร่ือง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิด

คำนวณ 

รอยละ 83 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

รอยละ 83 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 83 

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รอยละ 83 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 65 

6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 83 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ 83 

2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 83 

3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 83 

4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 83 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และ การจัดการเรียนรู 

ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ 83 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  90  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คาเปาหมาย 

3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู รอยละ 83 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ 83 

    3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา 

พัฒนาผูเรียน 

รอยละ 83 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  91  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

คาเปาหมาย ดานผลสัมฤทธิ์ของกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2564 

กลุมสาระการเรียนรู 
คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับ 
ปการศึกษา2563 เชิงคุณภาพ 

1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2.82 เทาเดิม มีจำนวนนักเรียน ท่ี มีผลการ

เรียนต้ังแตระดับดี (เกรด 3) 

ข้ึนไป รอยละ 30 

2) กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

2.00 เทาเดิม มีจำนวนนักเรียน ท่ี มีผลการ

เรียนต้ังแตระดับพอใช(เกรด 

1.5) ข้ึนไปรอยละ 70 

3) กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2.51 เทาเดิม มีจำนวนนักเรียน ท่ี มีผลการ

เรียนต้ังแตระดับพอใช(เกรด 

1.5) ข้ึนไปรอยละ 70 

4) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.06 เทาเดิม - 

5) กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

2.64 เพิ่มข้ึน - 

6) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 3.12 เทาเดิม - 

7) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา 

3.53 เทาเดิม - 

8) กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ 

3.35 เพิ่มข้ึน - 

คาเฉลี่ย 2.88 เพิ่มข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  92  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  93  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  94  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  95  ปการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
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