
แบบตอบรับผลงานที่เปน็เลศิ (Best Practice) 

โรงเรียนราษฎร์นิยม     จังหวัดนนทบุร ี

ช่ือผลงาน   ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ ของ                   
โรงเรียนราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 

 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ในยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูง การประกันคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รับการยอมรับคุณภาพจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกจากการป้องกันปัญหาด้านคุณภาพ      
ก่อนล่วงหน้าให้กับสถานศึกษา โดยการพัฒนาระบบภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลเพิ่มสูงข้ึนกว่าเดิม                  
นั่นคือ คุณภาพสามารถรับประกันได้จากการวางระบบคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนคุณภาพ                           
การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามแผน และการตรวจประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผน ดังนั้นสถานศึกษา 
ที่ต้องการอยู่รอดได้ในระยะยาวต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้กับสถานศึกษาเอง โดยสถานศึกษา               
จะมีผลิตภัณฑ์ คือ หลักสูตร ซึ่งต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาเช่นเดียวกัน และต้องให้ความส าคัญ                 
ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ ๑ กิจกรรมและโครงการใดของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ 
ประเด็นที่ ๒ ก าหนดแนวทางอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับคุณภาพได้ และประเด็นที่ ๓ คือการบริหารจัดการ
ระบบการประกันคุณภาพอย่างไรจึงจะท าให้ระบบการประกันคุณภาพที่สถานศึกษาพัฒนาสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

 โรงเรียนราษฎร์นิยมมีการพัฒนาสถานศึกษา และปรับปรุงผลการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างเป็นกระบวนและต่อเนื่อง โดยการใช้เทคนิกการบริหารและการด าเนินงาน GDER Model               
ซึ่งเริ่มจาก การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน 
นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ได้แก่ ความต้องการ                   
ของนักเรียนปัจจุบัน ความคาดหวังของผู้ปกครอง ความคาดหวังของศิษย์เก่า ความคาดหวังของชุมชน จากนั้น                
จึงร่วมมือกัน วิเคราะห์โดยใช้ การ SWOT และน าผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในปัญหา
การศึกษาที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์                    
ของโรงเรียน น าไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์ โครงการ และกิจกรมต่างๆ เพื่อให้บรลุตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกัน
ก าหนดไว้ โดยการก ากับติดตามของหน่วยงาน  ต้นสังกัด บุคลากรภายในโรงเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนราษฎร์นิยม 
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GDER MODEL คือ   

G = Gold : เป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์สู่ความส าเร็จร่วมกัน  

D = Deming : ระบบบริหารคุณภาพที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ (PDCA)  

E = Psychology Empowerment : การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ  

R = Report : การรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการท างาน 

๒. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพฒันาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

๒. เพื่อใหส้ถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืน สามารถ                         
เป็นแบบอย่างต่อสถานศึกษาอื่นๆ ได ้

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

ระบบและกลไกการบรหิารจัดการคุณภาพพัฒนาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ ป ี

 เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืน 
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๓. กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการและนวัตกรรมท่ีเป็น Best Practice 

การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม : ผลงาน/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายโดย                   
มีแนวคิดส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้และ  
ทุกกิจกรรมมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกัน ได้แก่ 

/  

การด าเนินงานตามกิจกรรม : ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกข้ันตอนและมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน : มีกิจกรรม/โครงการที่มีการปฏิบัติปรากฏชัดเจนเป็นล าดับ
ข้ันตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงมีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ 

การใช้ทรัพยากร : ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
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การด าเนินการวิธีการและนวัตกรรม GDER Model ที่ เป็น Best Practice ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ                  
การจัดการศึกษา โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ บูรณาการตามบริบทพ้ืนท่ีและ
สถานศึกษา 

 
การพัฒนาผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในตัวบ่ง ช้ีที่  ๑.๕                           

และการพัฒนาผู้ เ รียนให้มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ ดีต่อง านอาชีพในตัวบ่ง ช้ีที่  ๑ .๖                        
โรงเรียนราษฎร์นิยมได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงดนตรีสากล กิจกรรมส่งเสริม                             
ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย                        
กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ กิจกรรมปลูกเมล็ดพันธ์ุ บ่มเพาะต้นกล้า รย. กิจกรรมซ่อม                       
ก่อนสอบ กิจกรรมฝึกอบรมภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาต่างประเทศ กิจกรรม
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
การสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม                 
สู่การทดสอบระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ดนตรี  นาฏศิลป์ กิจกรรม                              
งานวันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมก้าวแรกสู่อนาคต กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืม                        
เพื่อการศึกษา กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมพี่พบน้อง และกิจกรรมแนะแนวสัญจร  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค์ : มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ                              
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีการพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
กราฟที ่๑ แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกระดับช้ัน 

ระหว่างป ี๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ (จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู)้ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ :  

ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

๑. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เย็นลับ ผ่านการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดประเภทนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๑          

๒. นางสาวจุฑามาส  มัลลิกมาลย์ ผ่านการ คัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจั งหวัด                      
ประเภทนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๓. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อุปเทพ  เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์   คลา้ยวงษ์ เด็กหญิงสุชาวดี  นาคบุญยงค์                    
เด็กหญิงสุธิตา  พานทอง และเด็กหญิงเกวลิน  การอ้วน ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ  การประกวด         
เพลงคุณธรรม ม.๑ – ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑                                   

๔. นางสาวเกวลี  เริงโพธ์ิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
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๕. เด็กหญิงขวัญวิชญ์พา  สอนแสน และเด็กชายภูมิมินทร์  เรืองศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม ความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๖. นางสาวฐิติมา  เลี่ยมอยู่ นางสาวบัณฑิตา ทินสมุทร และนางสาวศศิประภา ทองเพ็ชร ได้รับรางวัล              
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรี ยน                 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๗. นางสาวลลิดา  สมานทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                        
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๘. นายกฤตธี  เงินนิ่ม นางสาวชมพูนุช  เฉลิมพล นางสาวปาริฉัตร  จันทร์กรอง นางสาวลลิดา  สมานทอง 
และนางสาวหทัยกานต์  พงษ์พันธ์ุ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                     
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้น 

๒. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงบริบทและความต้องการของผู้เรียน 

 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ                     
ในตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ โรงเรียนราษฎร์นิยมได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทกัษะ
ภาษาไทย กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน  



-๗- 

กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ                
ทางภาษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทัศน์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
กิจกรรมซ่อมเสริมเด็กอ่อนคณิตศาสตร์ กิจกรรมเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับประเทศ กิจกรรมงานสัปดาห์
ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
กิจกรรมเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค์ : มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา  สอดคล้องกับ                              
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 ผลสัมฤทธิ์ของงาน : สมรรถนะของผูเ้รียนมีการพฒันาข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 



 -๘- 

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ และ                       

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน                         
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ที่พัฒนาข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

๓. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ตามบริบทและความต้องการ
ของผู้เรียน 

 
การพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดในตัวบ่งช้ีที่  ๑.๗                    

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทยในตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘ และการพัฒนาผู้เรียนให้มี                    
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมในตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑๐ โรงเรียนราษฎร์นิยมได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมรักษา
ความปลอดภัยและจราจร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมวันครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อแฉ่ง กิจกรรม                         
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นักเรียน กิจกรรมรักษ์โรงเรียน ห้องเรียนสะอาด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                          
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร                           
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
ราษฎร์นิยมและพิธีไหว้ครู กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ
วินัย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและค่ายคุณธรรม กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรม
คัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ แห่งชาติ กิจกรรมเข้าค่าย                
พักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมวันวชิราวุธและบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม
เสียงคลื่นลูกใหม่หัวใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ช้ันน า กิจกรรมแนะแนว
สัญจร กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน กิจกรรม                  
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงดนตรีสากล กิจกรรมกีฬาภายใน  



-๙- 

กิจกรรมกีฬาภายนอก กิจกรรมลดพุงลดโรค กิจกรรมประกันอุบัติเหตุหมู่ กิจกรรมตรวจสุขภาพ                         
ประจ าป ีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน กิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางไกล กิจกรรมฝึกอบรม
ภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค์ : มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา น าไปเป็นแบบอย่างได้  

ผลสัมฤทธิ์ของงาน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 



-๑๐- 

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
ผู้เรียนมีความรบัผิดฃอบ  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียงซึ่งสอดคล้องกบัอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

๔. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ การพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ และการพัฒนาผู้เรียนให้มี                  
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในตัวบ่งช้ี ที่  ๑.๙ โรงเรียนราษฎร์นิยม                      
ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า กิจกรรมการจัดนิทรรศการ กิจกรรมจัดท าแหล่งเรียนรู้              
ด้านพลังงาน กิจกรรมรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย             
กิจกรรมงาน วัน วิทยาศาสตร์  กิ จกรรมสะเต็ม ศึกษา  กิจกรรมส่ ง เส ริมความ เป็นเลิ ศด้าน ICT                   
กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ กิจกรรมพัฒนาระบบการลงเวลา
ของนักเรียนด้วยเครื่องสแกน ลายนิ้วมือ กิจกรรมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมเสียงดังฟังชัดพร้อมใช้งาน กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและจราจร กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมกีฬาภายนอก กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแนะแนวสัญจร กิจกรรมสัปดาห์
คริสต์มาส และกิจกรรมเสริมปัญญากับเช้าวันใหม่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค์ : มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา น าไปเป็นแบบอย่างได้  

 



-๑๑- 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน : ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มกีารพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับ : 

 ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีการพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามบริบทพ้ืนท่ี 

 

 



-๑๒- 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน                   
ตามหลั กสู ตรสถานศึกษา  และทุกกลุ่ ม เ ป้ าหมายในตั วบ่ ง ช้ีที่  ๒ .๓ และผู้ บริ หารสถานศึกษา                                       
มีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพในตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ได้ด าเนินงานโดยจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์งานเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและขวัญก าลังใจ 
กิจกรรมโรงเรียนสะอาด กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ด้าน ICT และกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ                 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค์ : ผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ ป ี

ผลสัมฤทธิ์ของงาน : ผลการทดสอบระดบัชาติเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
กราฟที ่๒ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่๓ ระหว่างป ี๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

 
กราฟที ่๓ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่๖ ระหว่างป ี๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 

โรงเรียนราษฎร์นิยม โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนเฉลี่ยภาษาไทยระดับสถานศึกษา เพิ่มข้ึน
ต่อเนื่อง ๓ ป ีจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖. การพัฒนาคุณภาพครูในการจัดการเรียนการสอน 

 

 



-๑๔- 

ผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ                
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
ในตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ และผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้ เรียน ในตัวบ่งช้ีที่  ๓.๔ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ กิจกรรมจัดท า                   
แหล่งเรียนรู้ ด้านพลังงาน กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรม
สัปดาห์คริสต์มาส กิจกรรมศูนย์สังคมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ กิจกรรมราษฎร์นิยมนิทรรศ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน กิจกรรม big cleaning 
day กิจกรรมแยกขยะตามหลัก ๓R กิจกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม ทีวี ตู้เย็น
และระบบแสงสว่าง กิจกรรมธนาคารขวด กิจกรรมน้ ายาเอนกประสงค์ กิจกรรมรับการประเมินสถานศึกษา
ดีเด่นด้านพลังงาน กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนา                        
งานวัดผล กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนและสู่เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน 
กิจกรรมศูนย์สังคมเพื่อการเรียนรู้  กิ จกรรมจัดท าป้ายนิเทศ ป้ายไวนิล และการประชาสัมพันธ์                    
กิจกรรมราษฎร์นิยมนิทรรศ กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมพัฒนางานวัดผล กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิชาการ กิจกรรมอบรมสัมมนา
ครูและนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาระบบ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียน มาตรฐานสากล กิจกรรมกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ปลอด ๐  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกิจกรรม
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค์ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน                       
อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ ป ี

 

 

 

 

 

 

 



-๑๕- 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  : ภาพความส าเร็จที่ เกิด ข้ึน สะท้อนตามวัตถุประสงค์ ชัดเจนและ                         
เป็นแบบอย่างได้ 

 
กราฟที ่๑ แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกระดับช้ัน 

ระหว่างป ี๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ (จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู)้ 

 



-๑๖- 

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 

ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาคุณภาพ                  
ซึ่งประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แล้วน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๗. การพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาท่ีบูรณาการตามบริบท
พ้ืนท่ี 

 
ผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การ จัดการเรียนรู้ในตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรม PLC กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA 
โรงเรียน มาตรฐานสากล กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค์ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน                       
อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ ป ี

 

 

 



-๑๗- 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน : ภาพความส า เร็จที่ เ กิด ข้ึน สะท้อนตามวัตถุประสงค์ ชัดเจนและ                         
เป็นแบบอย่างได้ 

 
 กราฟที ่๒ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่๓ ระหว่างป ี๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

 
กราฟที ่๓ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่๖ ระหว่างป ี๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 



-๑๘- 

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพือ่พฒันาและปรบัปรงุ
การจัดการเรียนรู้ ที่สะท้อนการพัฒนาที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ 

 ๑. ผู้บรหิารให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 

 ๒. การมสี่วนร่วมของบุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๓. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

 ๔. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๕. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความตัง้ใจที่น าประสบการณ์การท างานมาพัฒนา ปรับปรงุระบบ
การท างานอย่างต่อเนื่อง 

 ๖. ผู้เช่ียวชาญให้ความช่วยเหลอืช้ีแนะ 

๖. บทเรียนท่ีได้รับ 

 ๑. การด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ 

 

 



 -๑๙- 

ท าให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมทุกมาตรฐานที่พัฒนาข้ึนและอยู่ในระดับที่ ๔                   
มีคุณภาพดีเลิศ โดยมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับที่ ๔ มีคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการอยู่ในระดับที่ ๔ มีคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับที่ ๔ มีคุณภาพดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมมีการพัฒนาข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ ป ี

 ๒. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

 ๓. การพัฒนางานร่วมกัน ความจริงจังในการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกันในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจ การเอาใจใส่ เสียสละ การอุทิศตนของบุคลากร ส่งผลให้งาน
ประสบผลส าเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 

 ๔. เมื่อความส าเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจก็คือการได้ท าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์สามารถ
พัฒนางานได้ตามเป้าหมายและการน าองค์กรสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

๗. การเผยแพร ่

 การเผยแพร ่

  ๑. เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์นิยม https://www.radniyom.ac.th/ 

  ๒. เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ http://www.psschool.in.th/ 

 ได้รับการยอมรับ 

ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา                           
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

๑. นางกรชนก  สุตะพาหะ รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ จาก ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. นางกรชนก  สุตะพาหะ รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  จาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓. นางกรชนก  สุตะพาหะ รางวัลเป็นผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จาก                          
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

https://www.radniyom.ac.th/
http://www.psschool.in.th/


-๒๐- 

๔. นายปัญญา  ด าสุวรรณ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่  ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก                     
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕. โรงเรียนราษฎร์นิยม ได้รับโล่เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ระดับ ๓ ดาว”  โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของเขตตรวจราชการ ส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑      
จากส านักงานคณะกรรามการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

๖. โรงเรียนราษฎร์นิยม สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก สมควรได้รับ 
รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

๗. โรงเรียนราษฎร์นิยม รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมคะแนนพิธีเปิด กองเชียร์ พาเหรด กลุ่ม ๒ (โรงเรียนขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) การแข่งขัน กรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘. โรงเรียนราษฎร์นิยม โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพื้นฐาน                    
(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนเฉลี่ยภาษาไทยระดับสถานศึกษา เพิ่มข้ึน
ต่อเนื่อง ๓ ปี จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๙. โรงเรียนราษฎร์นิยม ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๐ ประเภทสถานศึกษา                        
ขนาดเล็ก ระดับเหรียญทองแดง จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๐. โรงเรียนราษฎร์นิยม รางวัลเหรียญทองด้านการบริหารจัดการขยะ ตามโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero  Waste School) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓                          
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐   

๑๑. โรงเรียนราษฎร์นิยม รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ ๓ ดาว ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก
การไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของครูผู้สอน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑          
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

๑. นางศรีลา  คลังนุช “ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ เนื่องใน
งานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒    จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธ์ิ รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน จาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓. นางสาวอนงค์  หางแก้ว ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  



-๒๑- 

๔. นางวารุณี  บรรจง  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในงานวันครู 
ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

 

 


