
 ๑ 

สวนท่ี ๑  
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
๑.  ขอมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ตั้งอยูเลขท่ี  ๒๒๒ ถนนชุมพล  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง     
จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย  ๒๔๐๐๐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  
โทรศัพท  ๐-๓๘๕๑-๑๒๔๙  โทรสาร  ๐-๓๘๕๑-๓๘๑๔  ตอ ๒๐๑  Website : http://www.brr.ac.th/   
E-mail : ratrangsarit@hotmail.com  เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  รับนักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีบริการ  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และนักเรียนนอกเขตบริการในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  มีเนื้อ
ท่ี  ๓๓  ไร  ๒ งาน  ๙๐.๘๕  ตารางวา   
 ประวัติโรงเรียนโดยยอ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  กอตั้งในป พ.ศ. ๒๔๓๕  เดิมมีชื่อวา                        
“โรงเรียนอณัตยาคม” ทําการสอนชั้นมูลและชั้นประถม ใชศาลาการเปรียญของวัดสายชล ณ รังษี เปนท่ีทําการ
สอน  ในป พ.ศ. ๒๔๕๖ และ ป พ.ศ. ๒๔๖๓  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ  ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหมเปน “เบญจมราชูทิศ” และ “ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์” ตามลําดับ 
เนื่องจากมีการกอสรางโรงเรียน ณ ท่ีแหงใหม และขยายกิจการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ตอมาป พ.ศ. 
๒๔๘๐–พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดสรางอาคารเรียนข้ึนใหมท้ังหมดและใหชื่อโรงเรียนวา “เบญจมราชรังสฤษฎิ์”  ในป
การศึกษา ๒๕๕๖ ไดรับมอบหมายจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ ใหขยายการจัด
การศึกษารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ เพ่ิมข้ึนอีก ๒ หองเรียน จํานวน ๑๐๐ คน โดยใชอาคารเรียนของ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๔ ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อท่ี  ๓๔  ไร  ๘๒.๐๐  
ตารางวา  ปจจุบันเปดสอนนักเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ รวม ๖ หอง และเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
ใหมเปนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ศูนยบางเตย  
 
๒. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๒.๑ ขอมูลผูบริหาร  (ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
         ๑)  ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นายวีระชัย  ตนานนทชัย  หมายเลขโทรศัพท  
๐๖ ๕๕๓๕ ๔๙๓๙  e-mail  -  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแตวันท่ี  ๙ 
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                
         ๒)  รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์   ๒  คน 
                ๑)  นางสาวทิพยวัลย  นุมประเสริฐ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   สาขา      
การบริหารการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท  ๐๙ ๒๒๕๔ ๐๖๙๒  e-mail  addtipwan@gmail.com                     
รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป  
             ๒)  นายอดินันท  เดชพงษ   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  หมายเลขโทรศัพท    
๐๙ ๘๓๔๐ ๐๘๖๘  e-mail  nun๑๙๙๒๒@gmail.com รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 

http://www.brr.ac.th/


 ๒ 

 ๒.๒ ขอมูลครูและบุคลากร  (ขอมูลจากงานบุคลากร ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
   
ขอมูลผูบริหาร  
 

ขอมูลผูบริหาร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม 
อายุ 
เฉล่ีย 

ประสบการณ 
การทํางาน 

เฉลี่ย ชาย หญิง 
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา 

เอก 

ผูอํานวยการ ๑ - - - ๑ ๑ ๖๐ ๓๙ 
รองผูอํานวยการ ๒ ๑ ๑ ๒ - ๓ ๕๕ ๓๒ 

รวม ๓ ๑ ๑ ๒ ๑ ๔ - - 
  
ขอมูลครู 
 

ขอมูลครู 
จํานวนครูท่ีมีตําแหนง (คน) 

ครูผูชวย ครู คศ.๑ ครู คศ.๒ ครู คศ. ๓ ครู คศ.๔ ครู คศ.๕ 
ครูชาย ๖ ๑๒ ๒๐ ๑๗ ๑ - 
ครูหญิง ๒๐ ๒๑ ๓๑ ๕๑ - - 

 

รวม 
๒๖ ๓๓ ๕๑ ๖๘ ๑ - 

๑๗๙ 

 
 

๓. ขอมูลนักเรียน  (ขอมูล  ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑) 
 
 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๑๔ ๒๓๔ ๒๔๓ ๔๘๑ ๓๔ 
ม.๒ ๑๒ ๒๓๒ ๒๗๔ ๕๐๖ ๔๓ 
ม.๓ ๑๒ ๒๖๖ ๒๕๐ ๕๑๖ ๔๓ 
ม.๔ ๑๗ ๓๐๑ ๓๘๔ ๖๘๕ ๔๐ 
ม.๕ ๑๖ ๒๙๒ ๓๖๖ ๖๕๘ ๔๒ 
ม.๖ ๑๖ ๒๕๖ ๓๘๔ ๖๔๐ ๔๑ 

รวมท้ังหมด ๘๗ ๑,๕๘๕ ๑,๙๐๑ ๓,๔๘๖ ๔๐ 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

๔. จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับช้ันและประเภทหองเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับ 
ช้ัน 

จํานวนนักเรียนแยกตามประเภท 

รวม 
หอ

งเ
รีย

นพ
ิเศ

ษ
วิท

ยา
ศา

สต
ร 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 เท
คโ

นโ
ลยี

แล
ะส

ิ่งแ
วด

ลอ
ม 

หอ
งเ

รีย
นพ

ิเศ
ษ 

IE
P 

หอ
งเ

รีย
นป

กติ
 

ม.
ตน

 

หอ
งเ

รีย
นป

กติ
 

วิท
ย-

คณิ
ต 

 

หอ
งเ

รีย
นป

กติ
  

ภา
ษา

-ค
ณิ

ต 

หอ
งเ

รีย
นป

กติ
 

ภา
ษา

-ศิ
ลป

ะ 

หอง คน หอง คน หอง คน หอง คน หอง คน หอง คน หอง คน 
ม.๑ ๓ ๑๐๘ ๑ ๓๖ ๑๐ ๓๓๗ - - - - - - ๑๔ ๔๘๑ 
ม.๒ ๓ ๑๐๗ ๑ ๓๖ ๘  ๓๖๓ - - - - - - ๑๒ ๕๔๔ 
ม.๓ ๓ ๑๐๘ ๑ ๓๕ ๘ ๓๗๓ - - - - - - ๑๒ ๕๒๐ 
ม.๔ ๒ ๖๐ ๑ ๓๖ - - ๑๑ ๓๕๘ ๑ ๓๓ ๒ ๓๗ ๑๗ ๖๘๔ 
ม.๕ ๒ ๕๕ ๑ ๓๕ - - ๑๐ ๔๓๙ ๑ ๔๒ ๒ ๘๕ ๑๖ ๖๕๖ 
ม.๖ ๒ ๕๑ ๑ ๓๒ - - ๑๐ ๔๓๗ ๑ ๔๐ ๒ ๗๖ ๑๖ ๖๓๖ 

รวม ๑๕ ๔๘๙ ๖ ๒๑๐ ๒๖ ๑,๐๗๓ ๓๐ ๑,๒๓๔ ๓ ๑๑๕ ๕ ๑๙๘ ๘๗ ๓,๕๘๑ 

ท่ีมา : ฝายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  
 
๕. สัดสวนจํานวนครูและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียนในปการศึกษา (คน) 

เฉล่ีย 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ม.๑ ๕๔๔ ๕๔๔ ๔๘๑ ๕๒๓ 
ม.๒ ๕๑๓ ๕๒๐ ๕๐๖ ๕๑๓ 
ม.๓ ๕๑๕ ๕๑๑ ๕๑๗ ๕๑๔ 
ม.๔ ๖๘๑ ๖๘๑ ๖๘๖ ๖๘๓ 
ม.๕ ๗๑๙ ๖๕๘ ๖๖๓ ๖๘๐ 
ม.๖ ๗๓๒ ๖๙๖ ๖๓๘ ๖๘๙ 
รวม ๓,๗๐๔ ๓,๖๑๐ ๓,๔๙๑ ๓,๖๐๒ 

จํานวนครู ๑๖๐ ๑๖๗ ๑๗๙ ๑๖๙ 
นักเรียน : ครู ๒๓ : ๑ ๒๒ : ๑ ๒๐ : ๑ ๒๑ : ๑ 

       

              ท่ีมา : คูมือนักเรียน ผูปกครองและครูประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

๖. จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓)  และ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑   

   

หลักสูตรท่ีจบ 
จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรในปการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

ม.๓ ๔๘๖ ๙๔.๕๕ ๕๐๕ ๙๙.๘๐ ๕๐๐ ๙๖.๙๐ 
ม.๖ ๖๖๗ ๙๑.๒๔ ๖๗๕ ๙๖.๙๘ ๕๘๒ ๙๐.๙๔ 
รวม ๑,๑๕๑ ๙๒.๔๕ ๑,๑๘๐ ๙๘.๓๙ ๑,๐๘๒ ๙๓.๙๒ 

หมายเหตุ  ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนนักเรียน ม.๓ เต็ม ๕๑๖ คน  ม.๖ เต็ม ๖๓๖ คน 

 

๗. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑                       
ระดับช้ัน ม.๑ – ๖ 
 

ภาคเรียนท่ี  ๑ 

วิชาท่ีสอน ช้ัน 
จํานวน 
นักเรียน 

จํานวนนักเรียน (ตามระดับคุณภาพ) 
ผาน ไมผาน 

แนะแนว ม.๑ ๔๗๗ ๔๗๗ - 
แนะแนว ม.๒ ๕๐๘ ๕๐๗ ๑ 
แนะแนว ม.๓ ๕๑๘ ๕๑๘ - 
แนะแนว ม.๔ ๖๘๖ ๖๘๖ - 
แนะแนว ม.๕ ๖๕๘ ๖๕๕ ๓ 
แนะแนว ม.๖ ๖๓๕ ๖๓๕ - 

รวมท้ังหมด ๓๔๘๒ ๓๔๗๘ ๔ 
คิดเปน (%) ๑๐๐ ๙๙.๘๙ ๐.๑๑ 

 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะแนว ภาคเรยีนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับช้ัน ม.๑ – ๖ 

 
ภาคเรียนท่ี  ๒ 

วิชาท่ีสอน ช้ัน 
จํานวน 
นักเรียน 

จํานวนนักเรียน (ตามระดับคุณภาพ) 
ผาน ไมผาน 

แนะแนว ม.๑ ๔๗๗ ๔๗๗ - 
แนะแนว ม.๒ ๕๐๓ ๕๐๒ ๑ 
แนะแนว ม.๓ ๕๒๕ ๕๒๕ - 
แนะแนว ม.๔ ๖๘๓ ๖๒๙ ๕๔ 
แนะแนว ม.๕ ๖๔๙ ๖๓๖ ๑๓ 
แนะแนว ม.๖ ๖๓๕ ๖๓๔ ๑ 

รวมท้ังหมด ๓๔๗๒ ๓๔๐๓ ๖๙ 
คิดเปน (%) ๑๐๐ ๙๘.๐๑ ๑.๙๙ 



 ๕ 

๘. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับช้ันปการศึกษา  ๒๕๖๑    

 
ระดับช้ัน จํานวนนักเรียนท่ีไดผลการเรยีน (คน) ผลการประเมิน 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส จํานวน
ระดับ 
๓-๔ 

รอยละ 
ระดับ 
๓-๔ 

ม.๑ ๖๑๑๖ ๑๖๙๔ ๑๔๔๐ ๑๐๙๕ ๘๘๘ ๕๓๙ ๔๐๖ ๑๙๖ ๒๙ ๐ ๙๒๑๘ ๗๔.๓๒ 
ม.๒ ๕๗๘๒ ๑๔๓๙ ๑๕๓๖ ๑๐๐๔ ๗๙๔ ๓๖๖ ๒๓๕ ๑๕๓ ๕ ๐ ๘๗๕๗ ๗๗.๔ 
ม.๓ ๔๓๙๕ ๑๙๒๑ ๑๓๔๓ ๑๐๐๖ ๖๖๔ ๔๘๖ ๓๕๖ ๒๖๖ ๓ ๐ ๗๕๖๙ ๗๒.๕ 
ม.๔ ๖๐๕๕ ๓๐๘๓ ๒๘๒๐ ๒๑๔๓ ๑๗๖๔ ๙๔๕ ๖๙๕ ๒๔๔ ๓๓ ๑ ๑๑๙๖๘ ๖๗.๓ 
ม.๕ ๖๔๘๔ ๒๑๔๐ ๑๘๓๑ ๑๒๖๖ ๘๕๑ ๕๒๔ ๓๔๔ ๓๑๕ ๔๙ ๑ ๑๐๓๖๕ ๗๕.๐๘ 
ม.๖ ๖๒๒๔ ๑๖๐๔ ๑๓๔๙ ๑๐๖๕ ๘๘๙ ๕๔๘ ๔๕๔ ๔๐๐ ๔๗ ๓ ๙๑๗๗ ๗๒.๙๓ 
รวม ๓๕๐๖๖ ๑๐๔๘๑ ๑๐๓๒๙ ๗๔๗๓ ๕๗๖๙ ๓๔๐๘ ๒๔๙๑ ๑๕๘๔ ๑๖๖ ๕ ๕๗๑๕๔ ๗๔.๔๕ 

 
 

๙. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
 

วิชา 
จํานวนคน
ท่ีเขาสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

(Mean) 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

คะแนน
สูงสุด 
(Max.) 

คะแนน
ตํ่าสุด 
(Min.) 

มัธยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาไทย  ๕๐๓ ๗๑.๖๒ ๑๓.๗๗ ๙๖.๐๐ ๒๓.๐๐ ๗๔.๐๐ ๘๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 
ภาษาอังกฤษ ๕๐๖ ๔๐.๗๒ ๑๕.๗๒ ๙๘.๐๐ ๘.๐๐ ๓๖.๐๐ ๓๒.๐๐ ดี 
คณิตศาสตร  ๕๐๕ ๕๑.๒๐ ๒๔.๐๘ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๘.๐๐ ๓๖.๐๐ ดีเลิศ 
วิทยาศาสตร ๕๐๖ ๔๘.๔๗ ๑๓.๖๗ ๙๒.๐๐ ๑๔.๐๐ ๔๘.๐๐ ๔๖.๐๐ ดี 

เฉลี่ย - ๕๓.๐๐ - - - - - ดีเลิศ 

 
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
 

วิชา 
จํานวนคน
ท่ีเขาสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

(Mean) 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

คะแนน
สูงสุด 
(Max.) 

คะแนน
ตํ่าสุด 
(Min.) 

มัธยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาไทย  ๖๓๒ ๖๒.๗๐ ๑๒.๔๒ ๘๗.๕๐ ๑๗.๕๐ ๖๔.๕๐ ๖๕.๕๐ ยอดเยี่ยม 
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

๖๓๔ ๔๑.๘๕ ๗.๖๐ ๖๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๔๑.๕๐ ๔๒.๐๐ ดี 

ภาษาอังกฤษ  ๖๓๓ ๔๕.๓๒ ๑๖.๖๐ ๙๒.๕๐ ๑๑.๒๕ ๔๓.๗๕ ๕๑.๒๕ ดี 
คณิตศาสตร  ๖๓๓ ๕๒.๕๒ ๒๕.๐๔ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๔๗.๕๐ ๒๗.๕๐ ดีเลิศ 
วิทยาศาสตร ๖๓๒ ๓๘.๒๑ ๑๒.๓๘ ๙๐.๐๐ ๑๑.๒๐ ๓๖.๘๐ ๓๐.๘๐ ปานกลาง 

เฉลี่ย - ๔๘.๑๒ - - - - - ดี 



 ๖ 

เกณฑการพิจารณา  
ยอดเยี่ยม  คะแนน  รอยละ ๖๐ ข้ึนไป   
ดีเลิศ   คะแนน   ๕๐  -  ๕๙     
ดี   คะแนน            ๔๐  -  ๔๙         
ปานกลาง  คะแนน     ๓๐  -  ๓๙      
กําลังพัฒนา   คะแนน  ต่ํากวารอยละ ๓๐      
 

๑๐. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
 
 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๕๘.๖๑ ๖๒.๕๙ ๗๑.๖๒ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๕๙.๗๐ - - 
ภาษาอังกฤษ ๔๖.๔๗ ๔๓.๓๐ ๔๐.๗๒ 
คณิตศาสตร ๔๙.๙๑ ๔๗.๖๔ ๕๑.๒๐ 
วิทยาศาสตร ๔๗.๐๒ ๔๓.๕๒ ๔๘.๔๗ 

เฉลี่ย ๕๒.๓๔ ๔๙.๒๖ ๕๓.๐๐ 

  
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
 
 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย  ๖๔.๐๗ ๖๒.๖๐ ๖๒.๗๐ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๒.๕๗ ๔๒.๐๖ ๔๑.๘๕ 
ภาษาอังกฤษ  ๓๕.๒๙ ๓๘.๒๔ ๔๕.๓๒ 
คณิตศาสตร  ๓๕.๕๒ ๓๙.๗๖ ๕๒.๕๒ 
วิทยาศาสตร  ๓๖.๓๕ ๓๖.๕๗ ๓๘.๒๑ 

เฉลี่ย ๔๒.๗๖ ๔๓.๘๕ ๔๘.๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา 

ปการศึกษา 

  วิชา 

  วิชา 



 ๗ 

๑๑. ขอมูลแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 

      ๑๑.๑ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน/ท่ีตั้งกลุมสาระการเรียนรู 

              ๑) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตั้งอยูท่ีอาคารเรียน ๗  จํานวนหองเรียน ๑๔ หอง  ไดแก  
๗๒๑, ๗๒๒, ๗๒๓, ๗๒๔, ๗๒๕, ๗๒๖, ๗๓๑, ๗๓๒, ๗๓๓, ๗๓๔, ๗๓๕, ๗๓๖, ๗๓๗ และ ๗๓๘   
จํานวนหองปฏิบัติการ  ๒  หอง  ไดแก  ๗๒๑ และ ๗๓๑  หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           
จํานวน ๑ หอง   

    ๒) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ท่ีตั้ง อาคาร ๕ จํานวนหองปฏิบัติการ ๕  หอง ไดแก 
หอง ๕๑๑, ๕๑๓, ๕๒๖, ๕๓๖ และ ๕๔๖   จํานวนหองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ๑ หอง         
คือ หอง  ๕๑๒  จํานวนหองพักครู  ๑  หอง คือ หอง ๕๑๔-๕๑๕ 

    ๓) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
(อาคารเรียน  ๒) ชั้นท่ี  ๓ - ๗  จํานวนหองเรียนและจํานวนหองปฏิบัติการ ๑๙  หอง ไดแก หองเรียน
รายวิชาเคมี จํานวน ๔ หอง  หองเรียนรายวิชาชีววิทยา จํานวน ๔ หอง หองเรียนรายวิชาฟสิกส จํานวน  
๔ หอง  หองเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน ๔ หอง  หองเรียนรวม จํานวน ๓ หอง  จํานวนหอง
สําหรับแหลงการเรียนรู จํานวน  ๒ หอง  หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๑ หอง  หอง  TOT  
เปนหองสืบคนทาง Internet จํานวน ๑ หอง จํานวนหองพักครู  ๙  หอง  ไดแก  หองพักครูสาขาเคมี  
จํานวน ๒ หอง  (๒๓๐ , ๒๓๕ ) หองพักครูสาขาชีววิทยา จํานวน  ๒  หอง (๒๔๐,  ๒๔๕)  หองพักครูสาขา
ฟสิกส จํานวน ๒ หอง (๒๕๐, ๒๕๕) หองพักครูสาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒ หอง 
(๒๖๐, ๒๖๕) หองพักครูสาขาดาราศาสตร จํานวน ๑ หอง ๒๗๒A   

    ๔) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีตั้ง  อาคารเรียน  ๑ จํานวน
หองเรียน  ๑๑ หอง ไดแก ๑๑๓, ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๓๒, ๑๓๓, ๑๓๔, ๑๓๕  จํานวน
หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ หอง จํานวนหองพักครู ๑ หอง    

    ๕) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีตั้ง อาคารพลศึกษา จํานวนหองเรียน   
๒ หอง ไดแก หอง ๕๓๕  หองเรียนอาคารยูโด จํานวนหองพักครู ๓ หอง ไดแก อาคารพลศึกษาดาน
ตะวันออก อาคารพลศึกษาดานตะวันตก หองพักครูสระวายน้ํา  อาคารประกอบ ไดแก เรือนยูโด อาคาร
ยิมนาสติก สนามวอลเลยบอล สนามตะกรอ สนามฟุตบอล  สนามฟุตซอล สระวายน้ํา สนามแบดมินตัน 
สนามฟุตบอล ศูนยบางเตย สนามบาสเกตบอล ศูนยบางเตย  
               ๖) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ท่ีตั้ง อาคารเรียนศิลปะ ชั้นท่ี ๑ – ๓ จํานวนหองเรียน 
และจํานวนหองปฏิบัติการ ๕ หอง ไดแก จํานวนหองพักครู ๑ หอง หองปฏิบัติการดนตรีสากล หอง ๗๑๑ 
และ ๗๓๘ หองปฏิบัติการดนตรีไทย หอง ๗๒๘  หองปฏิบัติการนาฏศิลป หอง ๗๑๓ หองปฏิบัติการ
ทัศนศิลป หอง ๗๑๒ 

    ๗) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีตั้ง อาคาร ๓ อาคาร ๕ อาคาร ๖ 
จํานวนหองเรียน ไดแก อาคาร ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และอาคารโรงฝกงานดังนี้  จํานวนหองสมุดกลุมสาระฯ 
๑ หอง  คือหอง ๓๑๓ จํานวนหองพักครู  ไดแก อาคาร ๓ (คหกรรม) , อาคาร ๖ (เกษตรกรรม) และ
อาคารโรงฝกงาน 

    ๘) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ท่ีตั้ง อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๔ และ ๔๒๕  
จํานวนหองเรียนหอง จํานวนหองปฏิบัติการและหองเรียนพิเศษ จํานวน ๙ หอง  ไดแก หอง MultiMedia   
หอง Sound Lab  หองเรียนภาษาจีน  หองเรียนนักเรียนโปรแกรม IEP (Intensive English Program)  
๖ หอง  จํานวนหองพักครู ๒ หอง  ดังนี้ หองพักครูภาษาอังกฤษ และ หองพักครูภาษาจีน 



 ๘ 

 ๑๑.๒ แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

                  ๑. เมืองทองธานี 
                  ๒. KCC (Knowledge  Center Chachoengsao)                                    
                  ๓. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
                  ๔. หองสมุด และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
                  ๕. หองปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                  ๕. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                  ๖. ไทธานี อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
                  ๗. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (พอวช.) จังหวัดปทุมธานี 
                  ๘. ดรีมเวิลด 
                  ๙. เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
                  ๑๐. สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา    
      ๑๑. ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
      ๑๒. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

สวนท่ี ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

   
๑. ผลการประเมินรายมาตรฐาน  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน   
 ระดับคุณภาพ :  ยอดเย่ียม 
 ๑. กระบวนการพัฒนา 
    โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน               
การสื่อสาร และการคิดคํานวณอยางตอเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก กิจกรรมอยาง
หลากหลายเพ่ือกระตุนผูเรียนใหศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรู ดวยตนเอง สามารถ
สรุปประเด็นจากการเรียนรู โดยใหผูเรียนจัดทําใบงาน อาทิ แบบทดสอบตามแนว PISA มาใหนักเรียนไดฝก
ทําอยางสมํ่าเสมอ  ใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมผลงาน  สงเสริมใหผูเรียนอานและบันทึกการอานของตนลง
ในแบบบันทึกรักการอาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาจัดใหมีการเรียนการสอน คอมพิวเตอรในทุกระดับชั้นใหเกิดทักษะ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง จน
สามารถสรางนวัตกรรมได ตอไป ท้ังนี้โรงเรียนมีหองอินเทอรเนตไวรองรับนักเรียนในการคนควาหาความรู
และบริการเครื่องพิมพเพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษา คนหาขอมูลตางๆ ดวยตนเอง มีการจัดกิจกรรม            
การเรียนการสอนแบบโครงงาน บูรณาการสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรูรูปแบบ ๓R๘C จัดการเรียนรู
แบบกระบวนการแกปญหาการสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอน เนนการเรียนรูท่ีผูเรียนปฏิบัติไดจริง
ดวยตนเอง สามารถถายทอดใหกับผูอ่ืนได  จัดใหมีการเรียนรูจาก ภูมิปญญาทองถ่ิน  และเปดโอกาสให
ผูเรียนไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา ทุกระดับชั้น สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน  
โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีสงเสริมความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพอาทิ หลักสูตรหองเรียน
เตรียมทหาร เตรียมแพทย – พยาบาล เตรียมวิศวะ - สถาปตย  ท้ังระดับ ม.ตนและ ม.ปลาย เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูปกครอง  และนําความรูไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู  
คืองาน “เปดบานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหมีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ สาระการเรียนรู  การจัดคายเพ่ือเสริมทักษะในทุกสาระ 
อาทิ คายภาษาไทย คายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตรคายภาษาอังกฤษ คายภาษาจีน นํานักเรียนศึกษา          
ดูงานในตางประเทศ โรงเรียนจัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนในทุกดาน  ท้ังนี้พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในบางวิชาท่ีตอง
ไดรับการพัฒนา  จัดโครงการเตรียมความพรอมในการทดสอบประเภทตางๆ ท้ังโอเนตท้ังระดับ ม.๓ และ 
ม.๖  และ ๙ วิชาสามัญ จัดสอนเสริมคาบท่ี ๙ เปนปการศึกษาแรกสําหรับนักเรียนหองธรรมดา ครูจัดทํา
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา ฝายบริหารวิชาการมีการนิเทศติดตามครูใหมีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูผูเรียนตาม สภาพจริง และจัดใหมีการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ียังไมผานเกณฑ
การประเมิน ตลอดจนจัด กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ แจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบเปนระยะโดยฝายบริหารเชิญประชุมพรอม
กับพบปะพูดคุยกับครูท่ีปรึกษาของนักเรียนเพ่ือหาทางแกไขอยางทันทวงที สงผลใหผูเรียนมีสถิติจบ
หลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายสูงข้ึน  นอกจากนี้โรงเรียน
ยังจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เริ่มจากกิจกรรมโฮมรูมโดย



 ๑๐ 

ครูท่ีปรึกษาทุกวันชวงเชา กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน การคัดเลือกเด็กดี          
ศรีเบญจมฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนประจําทุกป กิจกรรม             
ทางศาสนา กิจกรรมในพระราชพิธีและจิตอาสาตางๆ  ท้ังลูกเสือกองรอยพิเศษของโรงเรียนเบญจมราช-
รังสฤษฎิ์  คณะครูจิตอาสา ศิษยเกาท่ีเขามาใหการแนะแนว และชวยเหลือโรงเรียนในดานตางๆ โรงเรียน 
ไดจัดมอบทุนการศึกษา “เบญจมฯ การุณย” ใหแกนักเรียน จํานวน ๑๕๗ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ใหกับ
นักเรียนท่ีขาดแคลนและมีผลการเรียนดีและชวยเหลือสังคมและกิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมในทองถ่ิน 
เชน การจัดงานนมัสการหลวงพอพระพุทธโสธรและงานกาชาด ในทุกๆ ป กิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพ 
เชน จัดการแขงขันกีฬาสี และงานประเพณีของโรงเรียนไดแกงานวันสถาปนาโรงเรียน ๒๐ มิถุนายน  และ
งานคืนสูเหยาชาวเบญจมฯ สงผลใหผูเรียนมีความรัก ความผูกพันกับสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามกฏ 
ระเบียบของโรงเรียนไดดวยความภาคภูมิใจ  สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม (MOE Award) 
และคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับรางวัลดีเดนในการบริหารงานโรงเรียน รางวัลโรงเรียนคารบอนต่ําสู
ชุมชนเปนปท่ีสามติดตอกัน  นอกจากนี้ยังเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอีกดวย  
 
 ๒. ผลการดําเนินการ 
   ดานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพบวาผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖            
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 
อยูในระดับดีข้ึนไป มีผลการแขงขันระดับชาติและนานาชาติเปนท่ีนาพอใจ ในทุกกลุมสาระ และมีผล
การศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงไดเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ          
จากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีผลการประเมินในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๑. ความสามารถ
ในการอาน การ
เขียน การสื่อสาร 
และการคิดคํานวณ  
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคํานวณ ชั้น ม.๑- ม.๖ 

 
       จากแผนภูมิ พบวาผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการอาน การเขียน  
การสื่อสารและการคิดคํานวณระดับดีเยี่ยม อยางไรก็ตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี ๑ ควรพัฒนาความสามารถดังกลาวใหดียิ่งข้ึน 



 ๑๑ 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

๒.ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห 
คิดอยางมีจารณ
ญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
แกปญหา               
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ชั้น ม.๑-ม.๖  

 
      
       จากแผนภูมิ พบวาผู เรียนสวนใหญมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
อยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนระดับดีเยี่ยม อยางไรก็ตามนักเรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ ควรเสริมทักษะใหมากข้ึน 

๓.ความสามารถใน
การสรางนวัตกรรม 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

 

 
 
     จากแผนภูมิ พบวาผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมในระดับ
ยอดเยี่ยม อยางไรก็ตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๒ ควรเสริมทักษะใหมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๔.ความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        จากแผนภูมิ พบวาผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามเกณฑในชวงชั้นระดับดีเยี่ยม อยางไรก็ตามนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ ควรเสริมทักษะใหมากข้ึน 

 
ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

๕.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
ถานศึกษา และ
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ                      
ข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET)  
(ระดับดีเลิศ) 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐ .๐๐

๑๒๐ .๐๐

ภา
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ิตศ
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ตร
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ษา
ฯ

ศิล
ปะ

กา
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ีพ

ภา
ษา
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งป

ระ
เทศ

ม.๑

ม.๒

ม.๓

 
     จากแผนภูมิ พบวากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของทุกระดับชั้นสูงมาก 
และมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน สวนกลุมสาระภาษาตางประเทศมีคาเฉลี่ยคอนขางต่ําและมีแนวโนมลดลง  
 
 

๘๓.๐๙

๗๙.๓๕

๘๐.๓๗

๘๙.๒๒

๙๑.๗๐

๙๐.๐๐

๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๕.๐๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖



 ๑๓ 

๗๑.๖๒

๕๑.๖๐
๔๘.๔๗

๔๐.๗๒

๕๓.๓๙

๒๘.๕๔

๓๕.๑๖

๒๘.๔๓

๕๕.๕๙

๓๐.๔๔

๓๖.๓๘

๒๙.๘๖

๕๔.๔๒

๓๐.๐๔

๓๖.๑๐

๒๙.๔๕

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ียระดับภาค คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ - ๖ 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐ .๐๐

๑๒๐ .๐๐
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คณ
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ม.๔

ม.๕

ม.๖

 
         จากแผนภูมิ พบวาผลสัมฤทธิ์ของแตละกลุมสาระมีแนวโนมสูงข้ึนยกเวนกลุมสาระคณิตศาสตร  
สังคมศึกษา และภาษาตางประเทศท่ีลดลง โดยเฉพาะภาษาตางประเทศลดลงอยางตอเนื่อง 

 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๕.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรถานศึกษา 
และการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ                      
ข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET)  
(ระดับดีเลิศ) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        จากแผนภูมิ พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ระดับสถานศึกษาสูงกวาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศทุกวิชา โดยวิชา
ภาษาไทยมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ต่ําท่ีสุดคือภาษาอังกฤษ 



 ๑๔ 

๖๒.๗๐

๕๒.๕๒

๓๘.๒๑
๔๑.๘๕

๔๕.๓๒
๔๘.๘๔

๓๑.๓๕ ๓๐.๒๓ ๓๕.๓๕ ๓๑.๓๘

๔๘.๙๕

๓๒.๖๙ ๓๑.๒๘ ๓๕.๗๑ ๓๒.๙๐

๔๗.๓๑

๓๒.๗๒
๓๐.๕๑ ๓๕.๑๖

๓๑.๔๑

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวดั

คะแนนเฉลี่ยระดับภาค คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         จากแผนภูมิ พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ระดับสถานศึกษาสูงกวาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศทุกวิชา โดยวิชา
ภาษาไทยมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ต่ําท่ีสุดคือ
วิทยาศาสตร 
 

๖.ความรู ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีตองานอาชีพ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

   รอยละของนักเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
        จากแผนภูมิ พบวาผูเรียนทุกระดับชั้นมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพสูงกวา
รอยละ ๘๐ ทุกระดับชั้น โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และต่ําสุดคือระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๒  



 ๑๕ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน มีผลการประเมินในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 

ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

๑. คุณลักษณะ
และคานิยมท่ีดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
กําหนด 
(ระดับ 
ยอดเยี่ยม) 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

       
         จากแผนภูมิ พบวาผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูงกวารอยละ ๘๐            
ทุกระดับชั้น  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และต่ําสุดคือระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปท่ี ๑  

๒. ความภูมิใจ
ในทองถ่ินและ
ความเปนไทย                   
(ระดับ 
ยอดเยี่ยม) 

       รอยละของผูเรียนท่ีมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย                   

๘๐.๐๐

๘๒.๐๐

๘๔.๐๐

๘๖.๐๐

๘๘.๐๐

๙๐.๐๐

๙๒.๐๐

๙๔.๐๐

๙๖.๐๐

๙๘.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๘๖.๙๒

๙๑.๒๕

๘๘.๙๓

๙๗.๒๓

๙๖.๐๔
๙๕.๓๒

            
          จากแผนภูมิ พบวาผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยสูงกวา               
รอยละ ๘๐ ทุกระดับชั้น โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และต่ําสุด 
คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 
 



 ๑๖ 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๓. ยอมรับท่ีจะอยู
รวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลาย              
(ระดับยอดเยี่ยม) 

รอยละของนักเรียนท่ีทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนดวยความสัมพันธอันดีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

 
       จากแผนภูมิ พบวาผูเรียนทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนดวยความสัมพันธอันดีของ
นักเรียนสูงกวารอยละ ๘๐ ทุกระดับชั้น โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ มีคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด และต่ําสุดคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

๔. สุขภาวะทาง
รางกาย และจิต
สังคม 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

รอยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

๘๐.๐๐

๘๒.๐๐

๘๔.๐๐

๘๖.๐๐

๘๘.๐๐

๙๐.๐๐

๙๒.๐๐

๙๔.๐๐

๙๖.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๘๖.๑๒

๘๘.๓๕ ๘๘.๑๙

๙๔.๔๖

๙๖.๐๐
๙๕.๒๓

 
     จากแผนภูมิ พบวาผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมสูงกวา             
รอยละ ๘๐ ทุกระดับชั้น โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และต่ําสุด
คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 
 
 



 ๑๗ 

 ๔. จุดควรพัฒนา 
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในรายวิชาวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี                
๓ และ ๖  
 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 
 ๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีการบริหารจัดการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ              
การ แตงตั้ง กรรมการบริหารภายในโรงเรียน  มีการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของ 
โรงเรียนตอสาธารณะชน ท้ังในรูปแบบเบญจมฯ สาสน คูมือนักเรียน ผูปกครองและครู สื่อออนไลน จัดใหมี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในสถานศึกษา ประชุมครู ใช
หลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยใชหลัก ๕ ประสาน ไดแก  โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สมาคมศิษยเกาเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สมาคมผูปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และ
เครือขายผูปกครอง รวมคิดรวมทําในดานการจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนา การศึกษา                           
มีคณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด  มีการกํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  ผูปกครองและ ชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา อยางตอเนื่อง ตลอดเวลา โรงเรียนมีการนําเสนอ มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  รายงาน ผลการประเมินตนเอง
ประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ใหคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา เห็นชอบกอนนําไปปฏิบัติการ  
และเผยแพรตอสาธารณะชน  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ ความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและ
การจัดการสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ เปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ กระจายอํานาจ  นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา ผูบริหารให คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา การบริหารงาน ใหคณะทีมนําทุกระบบเปนแกนนําในการทํางานรวมกับคณะครู
ทุกทาน  ผูท่ีเก่ียวของมี สวนรวมในการกําหนดนโยบาย  รวมวางแผนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีและ 
ตามความรู ความสามารถ ตามศักยภาพของบุคคล  ท้ัง ๕ ประสานมีความเขมแข็ง เปนตัวจักรสําคัญท่ีชวย
ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนใหกาวไปอยาง ม่ันคง  จัดผาปาการศึกษา “เบญจมฯ สามัคคี หาประสาน” 
เพ่ือพัฒนาอาคารเรียน ๘ ท่ีเพ่ิงสรางเสร็จ ใหมีสภาพหองเรียนท่ีพรอมในการจัดการเรียนการสอน สามารถ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพบรรลุตามวิสัยทัศน  เปาหมาย  และกลยุทธท่ีวางไว  กระบวนการบริหารจัดการ
ทุกหนวย งาน โครงการ กิจกรรม ของโรงเรียนยึดหลักวงจรการทํางาน แบบ PDCA  และ แนวทางตาม
พระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการกํากับ  ติดตาม ประเมินผลการทํางาน  อยางเปน
ระบบ โดยผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  นําเสนอ ผลการประเมินตอผูบริหาร  เพ่ือ
นําไปใชในการปรับปรุง  และพัฒนางาน ดําเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการตาง เชน โครงการพัฒนา
บุคลากรเบญจมฯ สูความเปนหนึ่งในทุกปการศึกษา การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  คณะครูและผูบริหารเขารวมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขต



 ๑๘ 

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สูการประกอบอาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม  
โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีสงเสริมความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ อาทิ หลักสูตรหองเรียน
เตรียมทหาร เตรียมแพทย – พยาบาล เตรียมวิศวะ - สถาปตย  ท้ังระดับ ม.ตนและ ม.ปลาย เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูปกครอง สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย ตนเอง  มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ การจัดทํา PLC ของ
ครูในทุกกลุมสาระ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง สมํ่าเสมอ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน หลักสูตร สถานศึกษาของโรงเรียนนั้นมีการปรับเปลี่ยนตามท่ี 
สพฐ.กําหนด และมีนโยบายเรงดวนจากตนสังกัด จัดกิจกรรม/โครงการท่ีหลากหลากเพ่ือสงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน  กิจกรรมเยี่ยมบาน                
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  กิจกรรมแนะแนว ในชั้นเรียน  งานบริการใหคําปรึกษาตางๆ กับผูเรียน  
งานประชุมผูปกครองนักเรียน  งานเครือขายผูปกครอง  งานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  แนะแนว
การศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน (ธนาคาร
ออมสิน)  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมประชุมระดับชั้น มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  นิเทศการวัด
ประเมินผล  เพ่ือใหครูนําผลไปปรับปรุงการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพ โดยไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาอาคารสถานท่ี จัดทําหองเรียนและหองประกอบใหอยูใน
สภาพ ท่ีสะอาด เรียบรอย  จัดเวร ยาม รักษาการบนอาคารเรียน เพ่ือรักษาความปลอดภัย จัดโครงการ
รักษโรงเรียนใหแกนักเรียนไดดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคารเรียนเปนรายสัปดาห จัดบํารุงวัสดุครุภัณฑ  
งานบริการพัสครุภัณฑ  งาน จัดซ้ืออุปกรณกีฬาและนันทนาการงานปรับปรุงสนามฟุตบอลใหไดมาตรฐาน 
งานปรับปรุงหองน้ําบนอาคารเรียนท้ังครูและนักเรียนไดใชงานอยางสะดวก งานซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร  ปรับปรุงโรงอาหารใหกวางขวาง ถูกสุขลักษณะ สะดวกสบาย โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ี
สวยงามเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยาง หลากหลาย สงเสริมใหครู มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา               
มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ในการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในบริเวณโรงเรียนเพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ภายนอกหองเรียน  สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิง
บูรณาการ  ใหมีการศึกษาหาความรูจาก แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานสถานศึกษาทุกระดับชั้น 
เชิญวิทยากรจากภายนอก/ ภูมิ ปญญาทองถ่ินหรือครูท่ีเกษียณอายุราชการมาใหความรูแกนักเรียน 
โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดกลุมสาระ หองสมุด
โครงการหองเรียนพิเศษ เพ่ือใหผูเรียนไดใชประโยชนโดยการคนควาหาความรูจากการอาน การคนขอมูล
ผานอินเตอรเน็ต ท้ังยังสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก แหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา ท้ังในและตางประเทศ 
ท้ังท่ีเปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน  และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ การดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา   ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงคและจุดเนนของการจัดตั้ง
สถานศึกษา สอดคลอง กับอัตลักษณ การเรียนเดน ลูกเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และวิสัยทัศน  การเรียนเดน 
เปนคนดี  มีความสุข สนุกกับกิจกรรมสรางสรรค กาวทันมาตรฐานสากล  โรงเรียนจัดโครงการพิเศษ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒ โครงการ ไดแก โครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน
ภาษาอังกฤษ ( Intensive English Programme : IEP ) และโครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี โครงการพิเศษสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ไดแก โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร หลักสูตร สสวท.  ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  คอมพิวเตอร และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา



 ๑๙ 

มัธยมศึกษา เขต ๖  เปนโรงเรียนพ่ีเลี้ยงเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสูโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ไดรับการนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป ๒๕๖๑  ดําเนินการจายเงินคา
เครื่องแบบนักเรียนและคาอุปกรณการเรียนตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมสนับสนุนนักเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมเขาแขงขันในทุกกลุม
สาระการเรียนรูท้ังระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภาคและระดับชาติเพ่ือมุงสูนานาชาติตอไป ใหบริการ
สาธารณประโยชนแกชุมชนอยางตอเนื่อง อาทิ เปนสนามสอบ GAT PAT  ๙ วิชาสามัญ  O-NET  มสธ. 
และอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับการรองขอ ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือหลักสูตรผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรู
ท่ัวไปและข้ันความรูเบื้องตน (B.T.C.) ใหกับคณะครูในโรงเรียนและโรงเรียนใกลเคียง ณ คายลูกเสือ
เบญจมธรรมวาที จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
“Teaching & Learning in the ๒๑st Century”ใหกับครู ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก  ดําเนินงานสงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา  โรงเรียนดําเนินการสงเสริม
และสืบสานโครงการตามพระราชดํารินอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆโรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ 
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
 ๒. ผลการดําเนินการ 
  สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ พัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลอง กับแนวทาง
การปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 
สอดคลองกับการพัฒนา ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเชี่ยวชาญ 
ตามมาตรฐาน ตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการ
อยางเปนระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู  มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความ
ตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวม
รับผิดชอบ  ผูเก่ียวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวม วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของ           
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป 
การศึกษา 
 
 ๓. จุดเดน 
  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ สถานศึกษาไดใชเทคนิคการประชุม              
ท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝาย           
มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ พัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรูตาม



 ๒๐ 

หลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  มีการ
ดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาท้ังใน
รูปแบบรายบุคคล กลุมสาระ งาน ฝาย และโรงเรียน ไดใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวม
ขอมูล เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 
 ๔. จุดควรพัฒนา 

ควรมีการพัฒนารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนยบางเตย ใหเปน
ระบบมากข้ึน     
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 
 ๑. กระบวนการพัฒนา 
  ในดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูให
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดวยความมุงม่ัน ทุมเทในการสอน
อยางเต็มเวลาและเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนา ผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร  สงเสริมใหครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ แบบสะเต็มศึกษา ๓R๘C โดยเนนใหครูสอนตรงตามวุฒิ
การศึกษา ความถนัด ความสามารถ  มีการจัดอบรมพัฒนาครูกอนเปดภาคเรียน และไดทํา MOU กับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเพ่ือพัฒนาครูใหเปนพ่ีเลี้ยงครูโรงเรียนอ่ืนๆ ตอไป สงเสริมครูใหเขา ประชุม/
สัมมนา/ อบรมเชิงปฏิบัติการท้ังภายในหนวยงานและรวมกับองคกรภายนอกตลอดป การศึกษา  จัด
ประชุมครูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอทุกเดือน โดยมุงปลูกฝงใหครูเปนผูท่ีประพฤติ ปฏิบัติและยึดม่ัน
หลักธรรมท่ีตนนับถือ  ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใหเปนผูรับผิดชอบตอหนาท่ี   เสริมสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับนักเรียนและผูปกครอง ใหมีการประเมินครูผูสอนเปนรายบุคคล  ใชแบบประเมิน
คุณภาพครูตามมาตรฐานการศึกษา โดยหัวหนางาน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หรือผูท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ
นําผลการประเมินไปใชรายงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ครูปฏิบัติงานตาม บทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยครูทุกคนไดศึกษาและมีความรูเรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในเรื่อง
หลักการ เปาหมาย ของหลักสูตร สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดเปาหมาย วางแผนการ
จัดการเรียนรู ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ 
สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน มีการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู ท่ีตอบสนองความตองการและความแตกตาง ระหวางบุคคลของ
นักเรียน สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีและสื่อท่ีเหมาะสม จัดอบรม QR Code เพ่ือพัฒนาการศึกษาตอบรับ
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหแกครูผูสอน  สงครูเขารับการอบรมหลักสูตรวิชาดารา
ศาสตร ใหครูไปสังเกตการเรียนการสอนของนักเรียนท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาในการอบรมโครงการโอลิมปก
วิชาการ สอวน. ฟสิกส คาย ๒ ศึกษารวบรวมภูมิปญญา ทองถ่ินมาบูรณาการ สงเสริมใหครูมีการวัดและ
ประเมินผล ท่ีมุงเนนพัฒนาการของผูเรียน จัดทําวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู โดยครูตอง
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี รับผิดชอบ ภาระงานท่ีรับมอบหมายอยางเต็มเวลา เต็มความสามารถ    
 



 ๒๑ 

 ๒. ผลการดําเนินการ 
  จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหครูการจัดการเรียนการ 
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดาน
ความรูทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ครูผูสอนมีการวิเคราะห ผูเรียนเปน
รายบุคคลเปนระดับเด็กออน ปานกลาง และเกง ทําใหครูผูสอนสามารถออกแบบและ จัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองตอความแตกตางบุคคล มีการสอนเสริมความรูใหผูเรียนกลุมปานกลางและ กลุมเกง มีการสอน
ซอมเสริมผูเรียนกลุมออน มีการใชสื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู  ในแตละวิชา มีการวัด
ประเมินผลจากสภาพความเปนจริงท่ีมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการ หลากหลาย  
 
 ๓. จุดเดน 
  ครูมีความรู ความสามารถ ความถนัด และสอนตรงเอก มีความเชื่อม่ันและศรัทธาในความเปน
ครู ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย ชอบคนควาหาความรูใหมๆ เพ่ือใหทันยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ใหความรวมมือ
กับสถานศึกษาในทุกเรื่องเพ่ือการพัฒนาผูเรียน มีความผูกพันระหวางผูรวมงาน ชุมชน และผูปกครอง มี
ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเขมแข็ง ทําใหครูและผูเรียนมีความผูกพัน ไมมีชองวางระหวางวัย สามารถ
ปรับตัวใหเขากับผูเรียน ไดเปนอยางดี มีความรัก และเมตตาตอศิษยดุจลูกหลาน และโรงเรียน
เปรียบเสมือนเปนบานหลังท่ีสองของท้ังครูและผูเรียน ครูจึงมุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหนักเรียน
แสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ การเรียนรู  
 

 ๔. จุดควรพัฒนา 
  ครูทุกคนควรไดรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของดานการทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหมากข้ึน และควรมีการจัดใหครูนําเสนองานวิจัยภายในโรงเรียนพรอม
ท้ังใหมีคณะกรรมการคอยใหคําแนะนําแกครูดวย ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาครูใหทําวิจัยเปนและนําผลวิจัยไปพัฒนา
ผูเรียนสืบไป  
  

๒. สรุปผลการประเมินภาพรวมของโรงเรียน 
 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอยูในระดับยอดเย่ียม 
 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวา ไดระดับยอด
เยี่ยม ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน มีผลการจัดการศึกษาอยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐาน
ท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลายท่ีเปนไปตามปญหา และความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของ
สถานศึกษาและสภาพของ ชุมชนทองถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับยอดเยี่ยม
พัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงข้ึน ผูเรียนมี
ความสามารถในการความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  คิดวิเคราะห คิด
อยางมีจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอ



 ๒๒ 

งานอาชีพ มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน
ไทย  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  ดัง
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในดานกระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีผลประเมินใน
รายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยมเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ กิจกรรมและดําเนินงานตาม
แผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานท่ีผาน มาเปนฐานในการพัฒนา และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการ ปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีผล ประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม 
วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของ หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตามตรวจสอบและ ชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและ
แกปญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 
 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน   ยอดเยี่ยม ยอดเย่ียม √ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน - - - 
๑) ความสามารถในการอาน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
อยางมีจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 
๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ถานศึกษา และการทดสอบระดับชาติ              
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ดีเลิศ ดีเลิศ √ 

๖) ความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ตองานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ผูเรยีน 

- - - 

๑) คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน
ไทย                   

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย               

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 



 ๒๓ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม √ 

๑) เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๒) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๓) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๕) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม √ 

๑) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตได 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๒) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 
๔) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม √ 

 

 
 
 
 
 



 ๒๔ 

สวนท่ี ๓ 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาในอนาคต  

 
๑. สรุปผล  
 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน   
ผูเรียนท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ มีคาเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน                   
(O-NET)  สูงข้ึน  (ป ๒๕๖๐  ม.๓  มีคาเฉลี่ยรอยละ 
๕๑.๙๘  ม.๖ มีคาเฉลี่ย ๔๗.๔๙  ป ๒๕๖๑  ม.๓  มีคาเฉลี่ย
รอยละ ๕๓.๐๐  ม.๖ มีคาเฉลี่ย ๔๘.๑๒)  นักเรียนกลา
แสดงออก ราเริงแจมใส สุขภาพกายแข็งแรง มีความ
เขมแข็งทางดาน วิชาการ  ผูเรียนสามารถเขียนเพ่ือการ
สื่อสารไดทุกคน สามารถใช เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง สงผลให ผูเรียนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพ ทางกายและน้ําหนัก สวนสูงตาม
เกณฑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑ และเปนผูมี 
คุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน   
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหสูงข้ึนทุกระดับชั้นเนื่องจากมีคาเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ลดลง (ป ๒๕๖๐ มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทุก
ระดับชั้น  ๓.๒๕               ป ๒๕๖๑  มีคาเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทุกระดับชั้น  ๓.๒๐) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ ผูเรียนทุกระดับชั้นควรไดรับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ใหสูงข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผูบริหารมีประสบการณในการบริหาร ยึดม่ันในหลักการ
ของความยุติธรรม  เปนนักพัฒนา  มีความตั้งใจ มีความ
มุงม่ัน มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศนท่ีดีในการ
บริหารงาน สามารถเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความตั้งใจและมีความพรอม
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทพรอมนอมนําคําสอนของ
ในหลวง ร.๙ มาเปนหลักในการบริหารงาน โรงเรียนมีการ
บริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิค
การประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม 
การประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ี
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปท่ี สอดคลองกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูป การศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  
         

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
โรงเรียนขาดรองผูอํานวยการจํานวน ๒ ทาน อาจทํา
ใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารลดลง 



 ๒๕ 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรู
ไดอยางเต็มศักยภาพ  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการ ดําเนินงาน และจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  จัดทําเอกสารชั้นเรียนอยางเปนปจจุบัน  
จัดทําเอกสารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดําเนินการเยี่ยม
บานและรายงานผลการเยี่ยมบานใหฝายบริหารทราบเพ่ือ
เปนขอมูลในการใหทุนแกผูเรียนและแกปญหาใหกับผูเรียน
ไดอยางทันทวงที  ครูพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ  ดูแล
ศิษยใกลชิดดุจลูกหลาน มีความตั้งใจ มุงม่ัน ในการปฏิบัติ
หนาท่ีอยางเต็มเวลาและ ความสามารถ  ครูจัดกิจกรรมให
นักเรียนแสวงหาความรูจาก สื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง  ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูควรเรงพัฒนาการจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนไดมี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห อยาง
หลากหลาย นําเทคนิคการสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษามาใชกับผูเรียนใหมากข้ึน และการใช
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันทุกระดับชั้น  ครูควรหา
วิธีการดึงศักยภาพของผูเรียนดานภาษาใหมีการ
นําเสนอตอสาธารณชนใหมากกวานี้ซ่ึงจะทําใหผูเรียน
ไดประสบการณตรงและมีความรูสึกท่ีดีในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน  

 

๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
    ๒.๑ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกคนในทุกกลุมสาระใหมีความรู ความสามารถในการจัดกระบวน 
          การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง   
    ๒.๒ สงเสริม พัฒนาการผลิตและการใชสื่อ นวัตกรรม  ตลอดจนการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัด 
          กระบวนการเรียนการสอนของบุคลากรทุกคนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  
    ๒.๓ สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะ นําเสนอผลงาน คิดเปน  
          ทําเปน รักการอาน และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  
    ๒.๔ การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C)  
          ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค 
          ตะวันออก  (EEC) 
    ๒.๕ สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM Education 
    ๒.๖ ขอกําลังคนท่ีกําลังจะขาดแคลนในบางสาขา เชน คหกรรม  วัสดุ อุปกรณ หองฝกปฎิบัติการ                   
          การอนุมัติงบประมาณท่ีรวดเร็วทันตอการจัดซ้ือจัดจาง ชวยเหลือในดานทางกฏ ระเบียบปฏิบัติ 
          ทางราชการเพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทํางาน 


