
 

 

 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 

 
 

 
 



 

๑ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๒๒ ถนนชุมพล ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เปิดสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันท่ี ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒       
โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ดังนี ้

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน   ดีเย่ียม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเย่ียม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ดีเย่ียม 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนเป็นผู้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเข้มแข็ง กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ 

เช่ือมั่นในตนเองสูง มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการส่ือสาร       
มีพัฒนาการทางด้านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์   

๒. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุขกับการท ากิจกรรม ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส     
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด มีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่อง รักในสถาบันความเป็นเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และมีสมรรถทางกายท่ีดี  

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันของโลก  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. การพัฒนาหลักสูตรรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
๒. กระบวนการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพด้านวิชาการ 
๓. การประสานความร่วมมือเครือข่าย ๕ ประสานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๑. ครูมีการพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
๒. ครูใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน 
๓. ครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น 3R8C 

ห้องเรียนกลับด้าน 

 



 

๒ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบ Stem Education โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้

แบบโครงงานในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) อย่างจริงจัง และน า
หลักสูตรสมรรถนะมาเป็นแนวทางในการใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ต่อไป   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีดี น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนา

โปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมและครอบคลุมข้อมูลทุกด้านของสถานศึกษา เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและลดภาระงานด้านเอกสาร สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางจะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาอื่นๆ อันจะน าไปสู่การเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปในอนาคต 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงบูรณาการหลายๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่าน

การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning) และน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถน าขั้นตอนท่ีได้มาจาก
การปฏิบัติมาพัฒนาสู่นวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างได้ 

 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  

สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นคุณภาพด้านวิชาการเป็นส าคัญ ตามโครงการ 
“พัฒนาเบญจมะสู่ความเป็น ๑” โดยการพัฒนาหลักสูตร จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถเพื่อความสะดวก 
ในการส่งเสริมและพัฒนา จัดแผนการเรียนท่ีหลากหลายสนองความต้องการของผู้เรียน พัฒนาครูให้มีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ พัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ จัดหาอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนส่วนหนึ่งประสบความส าเร็จได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งขันทักษะในต่างประเทศและได้รับรางวัลจากการแข่งขันจนเป็นท่ียอมรับของชุมชนท่ัวไป   
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 
 

ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  
๑. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ต้ังอยู่ เลขท่ี ๒๒๒ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รหั ส ไปรษ ณี ย์  ๒๔๐๐๐  โทรศัพ ท์  ๐ -๓๘๕๑ -๑ ๒๔๙  โทรสาร ๐ -๓๘๕๑ -๓๘๑ ๔  ต่อ  ๒๐ ๑                        
E-mail : ratrangsarit@gmail.com Website : http//www.brr.ac.th/  

๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 
๓. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดช้ันเรียนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๓.๒ จ านวนผู้เรียน จ าแนกตามระดับช้ัน ดังนี้  

ระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวน 
ผู้เรียนปกติ (คน) 

จ านวน 
ผู้เรียน   

ท่ีมีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๓ ๒๖๓ ๒๖๑ - - ๕๒๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๔ ๒๓๗ ๒๔๓ - - ๔๘๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒ ๒๒๘ ๒๗๕ - - ๕๐๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๗ ๓๑๗ ๓๕๒ - - ๖๖๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๗ ๒๙๔ ๓๗๔ - - ๖๖๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๖ ๒๗๘ ๓๕๙ - - ๖๓๗ 

รวมทั้งสิ้น ๘๙ ๑,๖๑๗ ๑,๘๖๔ - - ๓,๔๘๑ 
  
 ๓.๓ ข้อมูลบุคลากร  

: ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน       ๒ คน 
: ครูมัธยมศึกษา    จ านวน   ๑๗๕ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน     ๑๕ คน 
สรุปอัตราส่วน 

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ระดับมัธยมศึกษา 

: อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ  ๒๐ : ๑ 
: อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ  ๓๙ : ๑ 
: มีจ านวนครู  ครบช้ัน   ครบช้ัน    ไม่ครบช้ัน   
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๙ : สัปดาห์  
 



 

๔ 
 

ตอนท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ ก าหนด
เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้เรียนในประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพจริงของ
ผู้เรียน สถานศึกษามีโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า จากการสอดแทรกกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษา 
หาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านและบันทึกการอ่านของตนเอง มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าตนเองมีศักยภาพหรือต้องการวางแผนการเรียนไปทางทิศใด สถานศึกษาได้จัดระดับความรู้
ความสามารถตามความต้องการของผู้เรียน ในการจัดห้องเรียนพิเศษต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนแต่ละคน มีห้องปฏิบัติการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น  สถานศึกษาติด
เครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียนท าให้ ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ต้ั งใจเรียน และสถานศึกษา มีห้อง
อินเทอร์เน็ตท่ีผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและบริการเครื่องปริ้นท์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ผู้เรียน
มีความสะดวก ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนแบบโครงงาน มีบูรณาการกับ Stem Education เป็นไป
ตามกระบวนการ Active Learning อิงกลุ่มอาชีพใน EEC ด้วย การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ ๓R๘C เน้นการ
เรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และการท างานเป็นกลุ่ม ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน 
ช่วยเหลือกัน แม้ผู้เรียนท่ีจบไปแล้วก็กลับมาช่วยน้องๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่น มีความรู้สึกห่วงใยกัน มี
เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมและพัฒนาในการจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ เช่น หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ เตรียมแพทย์ - พยาบาล เตรียมทหาร เตรียมวิศวะ – สถาปัตย์ ท้ังระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สถานศึกษาได้น า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดค่ายเพื่อ
เสริมทักษะในทุกกลุ่มสาระ เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาจีน และมีการ
น าผู้เรียนไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ สถานศึกษาจัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา สถาบันขงจ้ือ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน สถานศึกษามีผลการทดสอบทาง



 

๕ 
 

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า คะแนนเฉล่ียของประเทศทุกวิชา จากการท่ี
สถานศึกษามีโครงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและส่งเสริมความเป็นเลิศในการเรียนรู้ทักษะและอาชีพ 
โครงการพัฒนาความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน  (Spirit of ASEAN) กิจกรรมการจัดแสดงผลงานการประกวด
แข่งขันความสามารถนักเรียน โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน  มีห้องสมุดท่ีทันสมัย
หนังสือมากมายหลายประเภทไว้บริการผู้เรียน โดยมีแบบบันทึกการเข้าห้องสมุดการค้นคว้า นอกจากนี้ผู้เรียน
ยังจัดท าโครงงานต่างๆ ท าใหผู้้เรียนมีความสามารถในการน าเสนอโครงงานต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจในทุกๆ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโล่รับรางวัลและเกียรติบัตรมากมายอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกๆปี
ในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ เป็นเด็กดีศรีเบญจมฯและลูกเบญจมฯ สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา 
เช่น โครงการโอลิมปิกสากลวิชาการ สอวน. ทุกค่าย การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ World Robot 
Games 2018 (WRG 2018) ประเทศฟิลิปปินส์ การแข่งขันชักกะเย่อสากล รุ่น U 23 ปี รายการ TWIF 
World Indoor Championship 2018 China ณ เมืองฉิวโจว ประเทศจีน ผู้เรียนมีความรักและความผูกพัน
กับสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับ
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม (WOE Award) นอกจากนี้สถานศึกษามีชมรม TO BE NUMBER ONE BRR ได้เข้า
ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ภายใต้ค าขวัญ “เป็นหนึ่งโดย
ไม่พึ่งยาเสพติด” ด าเนินกิจกรรมสานต่อ ก่อกิจกรรมสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลได้รับรางวัลรักษา
มาตรฐานเป็นต้นแบบระดับทองปีท่ี ๒ ระดับประเทศ และส่งเสริมให้มีห้องเรียนสีเขียวรณรงค์ เน้นการรักษา
ส่ิงแวดล้อม ไม่ใช้ภาชนะท่ีเป็นพลาสติก มีจิตอาสาพิทักษ์อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนตามหลักของศาสตร์พระราชา  
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 

  ๑. ผู้เรียนเป็นผู้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเข้มแข็ง กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ 
เช่ือมั่นในตนเองสูง มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการส่ือสาร       
มีพัฒนาการทางด้านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์   

๒. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุขกับการท ากิจกรรม ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส   
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด มีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่อง รักในสถาบันความเป็นเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และมีสมรรถทางกายท่ีดี  

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันของโลก  
 
 
 



 

๖ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบ Stem Education  โดยผ่านกระบวนการ

เรียนรู้แบบโครงงานในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) อย่างจริงจัง และ
น าหลักสูตรสมรรถนะมาเป็นแนวทางในการใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 
 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของท้องถิ่น และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีระบบการบริหารชัดเจน 
จัดท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานชัดเจน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ ๓ ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินโรงเรียน ปฏิทินกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ โดยมีภาคีเครือข่าย ๕ ประสานให้การสนับสนุน ได้แก่ ครูและบุคลากรของสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และ
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สถานศึกษาด าเนินการพัฒนางานวิชาการโดยเน้นผลส าเร็จ
และคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การเรียนเด่น เป็นคนดี มีความสุข สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทัน
มาตรฐานสากล โดยการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถและความสนใจ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา จัดหาส่ือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการบริหารจัดการและ      
การจัดการเรียนการสอน จัดแผนการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน จัดท าข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา สถาบันขงจ้ือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร“เบญจมะสู่ความเป็น ๑” สนับสนุนให้ครูเข้าอบรมพัฒนาตามท่ีสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาตนเองจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ีในสถานศึกษาเพื่อให้ครูและผู้เรียนได้
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพท้ังด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการ และด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  

๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) 
๒. การพัฒนาโปรแกรมการรวบรวมข้อมูลและการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการใช้

งานของสถานศึกษา 
๓. การประสานความร่วมมือเครือข่าย ๕ ประสานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 
 



 

๘ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี  
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร น าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการพัฒนาโปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมและครอบคลุม
ข้อมูลทุกด้านของสถานศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระงานด้านเอกสาร สามารถน าข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิ ภาพ สถานศึกษาควรเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานสู่สาธารณะอย่างกว้างขวางจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่นๆ อันจะน าไปสู่
การเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 
 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานดังนี้ พันธกิจ ก าหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน     
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดท่ีมีกระบวนการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนรายบุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก ได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระ      
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน โดยถือเอาผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมผู้เรียนท่ีเรียนดีและซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีเรียนอ่อน ครูมีความต้ังใจ
มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน ครูเป็นผู้น าพาผู้เรียนสู่ความส าเร็จระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ และ  
ระดับนานาชาติ มีการเตรียมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสู่ EEC เปิดห้องเรียนพิเศษ เปิดสอน
ภาษาจีนโดยร่วมมือกับสถาบันขงจ๊ือ ครูจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เปิดกิจกรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีการ
เปิดศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มีการจัดกิจกรรมนักเรียนแลกเปล่ียน นักเรียนนานาชาติ มีการให้วิธีการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายโดยการสอดแทรกกระบวนการ Active Learning 
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ครูน ากระบวนการต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและให้ลงมือปฏิบัติจริง ครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย เช่น 3R8C ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างเหมาะสม ทุกท่ี ทุกเวลา มีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาผ่านระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ (B-LEARN) และ Edmodo สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ห้องสมุด 
มุมความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ ห้องส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ มุมความรู้ ท่ีแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดท าขึ้น
การใช้ส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน   
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ท่ีค านึงถึงความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงอย่างมีข้ันตอนและ
เป็นระบบ มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้ ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน ครูใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน 
ได้ท า MOU กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อพัฒนาครู ครู ได้เข้าอบรม ประชุม สัมมนาท้ังภายใน
สถานศึกษาและร่วมกับองค์กรภายนอกตลอดปี ส่งครูเข้าสังเกตการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา ในการ
อบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มีการประเมินครูเป็นรายบุคคลและน าผลการประเมินไปรายงานตามมาตรฐาน



 

๑๐ 
 

สถานศึกษาโดยคณะกรรมการนิเทศภายใน น าผลการนิเทศและผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน   
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) มีการนิเทศก ากับติดตามจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

จุดเด่น  
๑. การจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการสอนแบบออนไลน์ (B-LEARN) และเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Edmodo) 
๒. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ EEC 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดและปฏิบั ติจริงด้วยกิจกรรมท่ี

หลากหลาย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีดี น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนส าหรับครู สถานศึกษา ผู้เรียน รวมถึงส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อส่ือสาร ท างานร่วมกัน สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดรายงาน และ
ประกาศจากสถานศึกษาได้อย่างง่ายดาย สถานศึกษาควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาอื่นๆได้น าไปใช้ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 

การประเมินความโดดเด่น 
ผลการประเมินความโดดเด่น  

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
“เบญจมะสู่ความเป็น ๑” 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 

 
บริบทของสถานศึกษา    
 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีโอกาส
คัดเลือกผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ โดยมีภาคีเครือข่าย ๕ ประสานใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาครอบคลุมทุก ด้าน ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถตามความถนัดและความสนใจเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ดนตรี และกีฬา ประสบความส าเร็จได้รับรางวัลระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ เป็นท่ีช่ืนชมและเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชนท่ัวไป 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล 
 รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙        
ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล 
 รางวัลเหรียญเงิน (บุคคล) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (IMC 2017) ณ เมืองลักเนา 
สาธารณรัฐอินเดีย  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ทีม) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (IMC 2017) ณ เมือง
ลักเนา สาธารณรัฐอินเดีย  
 รางวัลเหรียญเงิน (บุคคล) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (ITMO 2017)           
ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
 รางวัลเหรียญเงิน (บุคคล) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (ITMO 2017)           
ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
 รางวัลชนะเลิศ (ทีมบุคคล และ กลุ่มบุคคล) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
(ITMO 2017) ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
 รางวัลชนะเลิศ (คะแนนรวมทีมสูงสุด) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (ITMO 
2017) ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  



 

๑๒ 
 

 ผู้เรียน ๑ คน ได้รับคัดเลือกไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ ( IYMC 
2017) ณ เมืองโบโกว์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๑๗ ณ ประเทศ
สิงคโปร์  
 ผู้เรียน ๑ คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี ๒๕๖๑ (HOMC 2018) ณ เมือง
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัล 
 รางวัลเหรียญเงิน (บุคคล) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ครั้งท่ี ๑๕ (SMO 2018)       
ณ เมืองเฉวียนโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 รางวัลเหรียญเงิน (บุคคล) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (HOMC 
2018) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (ทีม) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(HOMC 2018) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม  
 รางวัลเหรียญทองแดง (บุคคล) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา     
(BIMC: EMIC 2018 ) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (ทีม) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา     
(BIMC: EMIC 2018 ) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
 รางวัลเหรียญทอง (บุคคล) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา (PMWC 2018)     
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
 รางวัลเหรียญทอง (กลุ่มบุคคล) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา (PMWC 2018)     
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   
 รางวัลเหรียญทอง (ทีม) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา (PMWC 2018) ณ เขต
บริหารพิเศษฮ่องกง   
 รางวัลชนะเลิศ(หุ่นยนต์ซูโม่ ๑ กิโล รุ่นแฟมิล่ี)จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ณ เมืองดาโกโต 
ประเทศฟิลิปปินส์   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (หุ่นยนต์ซูโม่ ๓ กิโล ออโต้ รุ่นซีเนียร์) จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ
นานาชาติ ณ เมืองดาโกโต ประเทศฟิลิปปินส์   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ (หุ่นยนต์ รักบี้ โรบอท ๑ กิโล รุ่นโอเพ่น) จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ
นานาชาติ ณ เมืองดาโกโต ประเทศฟิลิปปินส์   
 รางวัล Performance Award จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ณ เมืองดาโกโต ประเทศ
ฟิลิปปินส์   



 

๑๓ 
 

 รางวัลรองชนะเลิศ  ประเภททีมชาย จากการแข่งขัน 2018 Chainese Taipai International 
Indoor Tug of War Invitation Tournament ในรอบ International ประจ าปี  ๒๐๑๘ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   
 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีมผสม จากการแข่งขัน All Korea Tug of War Championship 
ประจ าปี ๒๐๑๘ ณ ประเทศเกาหลี  
 รางวัลชนะเลิศ “Drum Battle In Ogayama Champion” จากการประกวดดนตรีนานาชาติ 
“2018 MARCHING IN OKAYAMA” ณ เมืองโอกายามา ประเทศญี่ปุ่น   
 รางวัลชนะเลิศพิ เศษ  Executive Committee Chairman Award ประเภท Main Festival จาก                                                                                                                                                        
การประกวดดนตรีนานาชาติ “2018 MARCHING IN OKAYAMA” ณ เมืองโอกายามา ประเทศญี่ปุ่น   
 
โอกาส 
 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ต้ังอยู่ในเขตเมืองท่ีมีการคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคครบ มีภาคี
เครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ ครูและบุคลากรของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และเครือข่ายผู้ปกครอง ได้รับ
ศรัทธาและความเช่ือมั่นจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองส่วนมากมีความรู้และฐานะดี 
สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 
อุปสรรค 
 เนื่องจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ต้ังอยู่ ในเขตชุมชนท่ีมีสถานศึกษาขนาดใหญ่รอบด้าน 
การจราจรคับค่ัง ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด เสียงดัง และมลภาวะจากฝุ่นละอองและเสียงรบกวน    
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตรงตามความถนัด ความสนใจเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละคน ผู้เรียนส่วนหนี่งได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะต่างๆ ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรเกือบทุกคน
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป มีเพียงส่วนน้อยท่ีออกไปประกอบอาชีพ ในภาพรวมทุกคนประสบความส าเร็จ      
มีอาชีพและหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคง สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนกลุ่มอื่นๆให้มีโอกาสแสดง
ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยการจัดเวทีประกวดและแข่งขันทักษะต่างๆภายใน
สถานศึกษา สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
เพื่อให้เป็นต้นแบบท่ีดีและได้รับการยอมรับในระดับสูงขึ้นไป 

 
 
 



 

๑๔ 
 

ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 

 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามท่ี สมศ. ก าหนด 

 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องต้ังแต่เนื้อหา จุดเด่น                 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 

รายชื่อ ต าแหน่ง ลงชื่อ 
๑. นางสายสมาน  แสวงเวช ประธาน  
๒. นายอนุพันธ์  นิลแจ้ง กรรมการ  
๓. นางณัฐวัลย์  จันทร์พฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ  

 

                                       วันท่ี ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 




