
 

 

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  

(Self Assessment Report : SAR) 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

โรงเรยีนคุรรุาษฎรร์ังสฤษฏ์  จังหวัดราชบรุี 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต ๘  
 

 

 

                                                                                                                         

        

 

  

 

 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา มัธยมศกึษาเขต ๘ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 



ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ฉบับนี้ จึงเป็นข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จ านวน                  
๓ มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการประเมินและผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนาและระบแุผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น จ า ก ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า                   
ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในอนาคต รวมทั้งน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชน
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

จากการด าเนินงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ 
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานฯ และชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง  จึงขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

        (นายสมยศ  บุญเจริญ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

                                                                  ๑๘  มีนาคม  ๒๕6๑



 

สารบัญ 

 
           หนา้ 

บทสรุปผู้บริหาร           1 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

• ข้อมูลทั่วไป           ๓ 
• ข้อมูลครูและบุคลากร         ๓ 
• ข้อมูลนักเรียน          ๔ 
• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๔ 
• ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET)    ๕ 
• สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา     ๗ 
• ข้อมูลงบประมาณ         ๘ 
• สภาพชุมชนโดยรวม         ๘ 
• สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ    ๙ 

สว่นที ่๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
• มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน        ๙ 
• มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    12 
• มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   1๔ 
• ผลการประเมินภาพรวม         ๑6 

สว่นที ่๓ สรปุผล แนวทางการพฒันา  
• จุดเด่น           ๑๖ 
• จุดควรพัฒนา          ๑๖ 

 • แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น       ๑๘ 

สว่นที ่๔ สรปุผลการด าเนนิงานมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน      

 • สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา       ๑๙ 
          • ตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐     ๒๔ 
สว่นที ่๕ ภาคผนวก 

• หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ                ๒๗
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

บทสรปุผูบ้รหิาร 
 

 
 
 
 

 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  ต้ังอยู่ที ่เลขที่  ๑  หมู่  ๒  ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  
๗๐๑๕๐  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต ๘   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จ านวน ๑,๗๕๓  คน มีข้าราชการครู ๙๔ คน เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ๒๖ คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ              
นายสมยศ บุญเจริญ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดการบริหารงานภายใต้
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนได้มีการ
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา โดยรับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  ผู้ปกครอง คณะครูเพ่ือ
วางแผนร่วมกัน โดยเน้นให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนรอบด้าน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียน ครู 
บุคลากร และสถานศึกษา เช่น ด้านวิชาการโรงเรียนก าหนดให้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีสื่อเทคโนโลยีในห้องเรียนอย่างพอเพียง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการที่สอดคล้องกับ
วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) กิจกรรมราชบุรีศึกษา การเรียนรู้ผ่านโครงงาน  ด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการสถานศึ กษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการห้องเรียนสีขาว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ                  
มีจิตสาธารณะ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง มีการบริหารจัดการด้านการเงินในรูปแบบ
คณะกรรมการในการบริหารงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนและความเป็นระบบ
ของสถานศึกษา  
  จึงส่งผลให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ
คุณภาพ สรุปผล ไดด้ังนี้  

 ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

  
 



๒ 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรีย น               
เพ่ือเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะใน
การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีทักษะ
ชีวิตด้านการประกอบอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียนจากโครงงานอาชีพ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม และ
ได้รับการรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค  และด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ จัดสวนถาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) และประเภทดนตรีไทย 
   มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ ใช้วิธีการประชุมที่หลากหลายวิธี 
อาทิ การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรง
ตามความต้องการ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน และบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
 แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 

    ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) ของทุกรายวิชาทุกกระดับให้สูงขึ้น 
    ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
    ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
    ๕. โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวม 
    ๖. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
 



๓ 
 

สว่นที ่๑ ขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศึกษา 
 

 

ชื่อโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  ที่อยู่ เลขท่ี  ๑  หมู่  ๒  ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง   
จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๕๐   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต ๘   โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๖๑-๕๐๐ โทรสาร ๐๓๒-๒๖๑-๕๐๐ 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
Website: http://www.kuru.ac.th/ facebook : https://th-th.facebook.com/kururat/ 
 

๑.๒  ข้อมลูบุคลากรทางการศึกษา 
๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 25๖๑ 1 ๙๔ - ๑ ๒๖ 
 
๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน  (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  ๑  คน 
ในแต่ละสาขาวิชา  (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา ๑ - 
2. ภาษาไทย 9 ๒๐.๗๕ 
3. ภาษาอังกฤษ ๑๔ ๒๕.๒๑ 
4. คณิตศาสตร์ 1๑ ๒๐.๕๔ 
5. วิทยาศาสตร์ 1๒ ๒๐.๑๖ 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1๓ ๒๒.๗๖ 

๑.๑  ข้อมลูทัว่ไป 

๑๔,๑๑% 

๘๐,๖๖% 

๒๘,๒๓% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

http://www.kuru.ac.th/


๔ 
 

สาขาวิชา จ านวน  (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  ๑  คน 
ในแต่ละสาขาวิชา  (ชม./สัปดาห์) 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1๘ 1๘.๓๙ 
8. ศิลปะ ๘ ๑๗.67 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ 2๖.๑๖ 
10. แนะแนว 3 2๐.๖๗ 

รวม ๙๕  

 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง 51 9 9 9 27 8 8 8 24 51 

เพศ 
ชาย 17๑ 1๕๘ 1๓๕ ๔๖๔ 1๑๔ 1๑๐ ๑๑๐ ๓๓๔ ๗๙๘ 
หญิง ๑๘๙ ๑๙๕ 1๘๗ ๕๗๑ 1๒๑ 1๔๓ 1๒๐ ๓๘๔ ๙๕๕ 

รวม  3๖๐ 3๕๓ 3๒๒ ๑,๐๓๕ 2๓๕ 2๕๓ ๒๓๐ ๗๑๘ ๑,๗๕๓ 
เฉลี่ยต่อห้อง  4๐:1 ๓๙:1 3๕:1  ๓๐:1 ๓๑:1 ๒๙:1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ  ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖  ปีการศึกษา 25๖๑ 

 
 
 
 
 

 

๑.๓  ข้อมลูนักเรยีน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  25๖๑      รวม   ๑,๗๕๓  คน 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 

๓๖๐ 

๓๕๓ 

๓๒๒ 

๓๘๕ 

๓๗๘ 

๓๔๖ 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ม.๔ 

ม.๕ 

ม.๖ 

๒๓๕ 

๒๕๓ 

๒๓๐ 

๒๘๑ 

๒๖๐ 

๒๒๙ 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๔-๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

45.43 
32.9 

28.85 
58.64 

72.37 
61.81 

53.63 
25.81 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 
ภาษาอังกฤษ 



๕ 
 

๑)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET)   
ประจ าปีการศึกษา  25๖๑ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒)  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)            
    ปีการศึกษา  25๖๐ – 25๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขัน้พืน้ฐาน(O-NET) ประจ าปีการศกึษา25๖๐-25๖๑ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๕  ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ (O-NET) 
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ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัขัน้พื้นฐาน(O-NET) ประจ าปกีารศกึษา2560-2561 
ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่ ๓ 

ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561 
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2560 ระดับมธัยมศกึษาปทีี ่3 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 



๖ 
 

๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ประจ าปีการศึกษา  25๖๑ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒)  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)            
    ปีการศึกษา  25๖๐ – 25๖๑ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขัน้พืน้ฐาน(O-NET)  
ประจ าปกีารศึกษา25๖๐-25๖๑  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๖ 
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 256๑ ระดับมธัยมศกึษาปทีี ่6 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  
ประจ าปกีารศกึษา  25๖๐-256๑  ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่ ๖ 

ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561 



๗ 
 

 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา 25๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา25๖๑ 

 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม. ๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม. ๔ ชั้น ม. ๕ ชั้น ม. ๖ 

๓๖๐ ๓๕๓ ๓๒๐ 
๒๓๕ ๒๕๓ ๒๓๐ 

๑๓๒ ๑๒๖ 
๙๗ 

๓๐๙ ๒๖๑ ๒๖๗ ๑๖๕ 
๒๓๕ 

๒๐๔ 

๕๖ 
๖๒ 

๕๗ 

๒๓ 
๒๗ ๒๗ ๒๔ 

๓๐ 

๑๖ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

10 อ าเภอในจังหวัดราชบุรี หาดวนกร ประจวบคีรีขันธ์ ตลาดอมย้ิม/วัดตลาดควาย 

ก าแพงแสน กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุร ี

๑.๖  ข้อมลูการใชแ้หลง่เรียนรูภ้ายในละภายนอกโรงเรยีน  ปีการศกึษา  25๖๑ 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม. ๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม. ๔ ชั้น ม. ๕ ชั้น ม. ๖ 

๓๗๐ ๓๖๓ ๓๐๙ ๒๒๓ ๒๓๒ ๒๐๓ 

๒๘๐ ๓๒๕ ๒๘๙ ๒๒๗ ๒๓๔ ๒๑๑ 

๓๘๐ ๓๗๐ ๓๓๒ 
๒๒๔ ๒๒๓ ๒๒๕ 

๓๘๐ ๓๔๖ 
๒๔๕ 

๒๓๒ ๒๕๓ ๒๒๐ 

๓๘๕ ๒๘๑ 
๑๙๕ 

๑๘๙ ๑๕๖ ๑๕๐ 

๒๘๐ ๒๖๐ 

๒๐๕ 
๒๔๓ ๑๔๕ ๑๙๘ 

๓๘๕ 
๒๒๙ 

๑๕๖ 
๒๕๑ ๒๓๐ ๑๔๕ 

๒๒๕ 
๒๐๖ 

๑๙๘ ๒๒๓ 
๑๒๓ ๑๘๐ 

๓๘๕ 
๓๕๔ 

๒๗๓ ๒๕๑ 
๑๔๒ ๑๙๕ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้องแนะแนว ห้องอาเซียน ห้องดนตรี 

ห้องสหกรณ์ สวนเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารโรงเรียน 



๘ 
 

1.7  ข้อมลูงบประมาณ 
 งบประมาณ (รบั-จ่าย) 

รายรบั จ านวน/บาท รายจา่ย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๔๙,๒๔๑,๕๒๗.๑๕ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๔๙,๒๔๑,๕๒๗.๑๕ 
เงินนอกงบประมาณ ๑๖,๒๑๘,๘๖๙.๕๕ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๒,๒๖๗,๘๕๘.๐๘ 
เงินอ่ืน ๆ(ระบุ) ๔๗,๒๐๐ งบอ่ืน ๆ (ระบุ) ๔๗,๒๐๐ 

รวมรายรบั ๖๕,๕๐๗,๕๙๖.๗๐ รวมรายจา่ย ๖๑,๕๕๖,๕๘๕.๒๓ 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๑๗ ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๗๓   ของรายรับ 
1.8  สภาพชุมชนโดยรวม 
    ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน หลายหมู่บ้าน มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายกันเกือบ
เต็มพ้ืนที่ ต าบลจอมบึง มีประชากรทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๑ คน เพศชาย ๔,๙๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๙                
เพศหญิง ๕,๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๑ จ านวนครัวเรือน ๓,๖๔๘ ครัวเรือน ความหนาแน่นของ
ประชากรเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ประมาณ ๑๒๘.๕๖ คน/ตารางกิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ 
ด้านหลังติดกับทุ่งนา  ด้านข้างโรงเรียนทั้งสองด้านติดกับบ้านเรือนราษฎร  ส่วนด้านหน้า ติดกับถนนราชบุรี – 
จอมบึง และหมู่บ้าน อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ไทยทรงด า                        
ผ้าจกรางบัว 
     ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ รับจ้างและเกษตรกรรม  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๕๐,๐๐๐  บาท  จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
     ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 โอกาสของโรงเรยีน 
  โ ร ง เ รี ยนตั้ ง อยู่ ใ นชุ มชนหมู่ บ้ านท า เนี ยบ  ซึ่ ง เป็ นหมู่ บ้ าน เ ข้ มแข็ ง   ใกล้ ตลาด                

หน่วยราชการต่างๆ  และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  การคมนาคมสะดวก  มีน้ าประปาและไฟฟ้า
ส าหรับบริโภคอย่างเพียงพอ  มีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่า  มีผู้บริหารสถานศึกษา  
ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่มีความรู้ความสามารถ  เป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสามารถให้บริการ
ผู้เรียนและชุมชนได้อย่างเหมาะสม  ผู้น าชุมชนมีศักยภาพ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  มีศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอจอมบึง  ที่สร้างด้วยเงินบริจาคอยู่ภายในโรงเรียน ชุมชนให้การยอมรับและให้     
ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

 ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  ประชากรในชุมชนโดยรอบสถานศึกษามีพ้ืนฐานการศึกษาค่อนข้างต่ า  ส่วนใหญ่ ฐานะ

ยากจน  ขาดความเข้าใจในการสนับสนุนการศึกษา  ผู้ปกครองที่มีฐานะดีนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียน
ประจ าจังหวัด ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา เนื่องจากบิดามารดาไปท างานต่างถิ่น หรือก าพร้า
บิดามารดา  ต้องอาศัยอยู่กับญาติ ผู้เรียนจึงไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร  ท าให้การขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองมักไม่ ได้รับการสนองตอบ ชุมชนได้รับอิทธิพลจากสื่อและ สิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ พึงประสงค์                 
จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนหลายคนไม่จบการศึกษา  และผู้เรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียน
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โดยรถรับจ้างรายเดือน  ดังนั้น  การเรียนเสริมเพ่ิมเติมและการเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียนจึงกระท าได้ยาก
ขึ้น 

1.9) สรปุผลการประเมนิจากหนว่ยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
  ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  โดยฝึกทักษะท าแบบทดสอบ 
อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน  เพ่ือน และครู เข้าร่วมการเรียนซ่อมเสริมและน าความรู้กลับมา
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ควรฝึกประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการการ
เรียนรู้ของตนอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูค้นคิดนวัตกรรมการสอน  สื่อการเรียน และปรับปรุง
กระบวนการทดสอบให้สอดคล้องกับวิธีการทดสอบระดับชาติ  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริม
การอ่าน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรจัดให้มีวิชา
เลือกให้มากขึ้นส าหรับนักเรียนที่ไม่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
      ๓. สถานศึกษาควรระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ตลอดจนด าเนินการประเมิน  ติดตาม ตรวจสอบ ตามที่โรงเรียน
ปฏิบัติอยู่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ครบกระบวนการ
ตามข้ันตอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

สว่นที ่ ๒  ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ด ี

 

มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพผูเ้รยีน 

ระดบัคณุภาพ : ระดบัด ี

1. กระบวนการพฒันา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้จัดของหลักสูตร เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา        
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มีความสุข” ดังนั้นโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน        
2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน           
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการที่สอดคล้องกับวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ   กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ  ได้แก่ กิจกรรม 
นศท. กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ตลอดจนจัดค่ายส่งเสริมด้านวิชาการ เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ส่งเสริมการคิด 
ค่ายบรูณาการทางภาษา การส่งเสริมการอ่านและเขียน  กิจกรรมเรียนรู้เมืองโบราณ สืบสานความเป็นไทย มี
การจัดทัศนศึกษานอกสถานทีเ่พ่ือเรียนรู้นอกเวลาเรียน การเสริมโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ เกษตรกรรม ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ดูดาวห้วยคอกหมู  ราชบุรีศึกษา เป็นต้น              
ทั้งนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการ
ประชุมวิชาการ เพ่ือวางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-
NET และ GAT,PAT สูงขึ้น 

ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายเพ่ือให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหารเรื่อง “สพฐ.ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น  โรงเรียนสีขาว  เศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสิ่งแวดล้อม”   โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพ่ือปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
เหมาะสมตามหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน เน้นให้
ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ หรือมีค่านิยมทั้ง ๑๒ ประการ มีระบบการแนะแนว ระบบ
ดูแลนักเรียน มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูล DMC เด็กพิเศษเรียนร่วม และมีการดูแลสุขภาวะจิต
ที่ดี มีการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ส่งเสริมการ             
ออกก าลังกาย ส่งเสริมด้านกีฬา การจัดกีฬาภายใน “พิกุลแก้วเกมส์” การแข่งขันกีฬาเยาวชนเทศบาลต าบล        
จอมบึง การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี/
นาฏศิลป์ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข  มีแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนในชั้นเรียนผนวกกับการศึกษาจาก
ประสบการณ์จริงให้เป็นประโยชน์แก่งานอาชีพ และยังสร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม               
ภูมิปัญญาและเผยแพร่มรดกทางปัญญาของบรรพชนไทยด้วย  เช่น การเรียนรู้ท้องถิ่น ราชบุรีศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง 
การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในขุมชนรอบๆ สถานศึกษา และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การท าอาหารคาว
หวาน การปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา และโครงงานอาชีพ เป็นต้น 



๑๑ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในอ่าน เขียนสื่อสารได้ดี มีนิสัยรักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก

ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ 
ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด ต่างๆ มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ถึงโทษ
และพิษภัยของสิ่งเสพติด จัดท าห้องเรียนสีขาว รักการออกก าลังกาย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ  ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษามีผลการพัฒนาที่ดีข้ึน  

๓. จดุเด่น 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน               

เพ่ือเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะใน
การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีทักษะ
ชีวิตด้านการประกอบอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียนจากโครงงานอาชีพ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม และ
ได้รับการรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค  และด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ จัดสวนถาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) และประเภทดนตรีไทย  

๔. แผนพฒันาคณุภาพเพื่อยกระดบัใหส้งูขึน้ 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์

ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  
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ระดบัคณุภาพ : ดเีลิศ 

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 
 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
คณะผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนได้ด าเนินการร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
โดยการ ศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา (SAR) ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในแล้วน าผลที่ได้มาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น                        
มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนในทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบการจัด
รายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการ
บริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน และการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Traing Obec 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID plan)  เพ่ือเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ใหม่ๆ ของบุคลากรแลและพัฒนาให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การ
คงไว้ซึ่งวิทยฐานะที่ได้รับในปัจจุบันส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดส่งผลงานตนเอง ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ จนได้รับรางวัลวุฒิบัตร เกียรติบัตรทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภาค อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สร้างสื่อนวัตกรรม
การศึกษา น าเทคนิคที่ใช้มาแลกเปลี่ยนกันและน าไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ทั้งนี้ยังมีจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  

 
2. ผลการพัฒนา  

๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมซน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
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๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับ การพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไปประยุกต์ ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดขอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดขอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ จัดการศึกษา             
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาแนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) และสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลัก        
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา  

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายผู้ปกครองและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ที่มคีุณภาพใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้วิธีการประชุมที่หลากหลายวิธี 
อาทิ การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน      
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ มีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๔. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
๔)  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Training  Obec 
๕)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

 



๑๔ 
 

ระดบัคณุภาพ : ด ี

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
๑. กระบวนการพฒันา 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน 
โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ค่านิยมพ้ืนฐาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน 
โดย ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน ยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม ๑๒ ประการ                      
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด อาท ิจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใช้แหล่งเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ            
การสอนที่ใช้ จัดการประกวดการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูในภาคเรียนที่ ๒  ครูทุกคนท างานวิจัยใน            
ชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้เรียน โดยครูได้ให้ความรักความเอาใจใส่การดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างเต็มศักยภาพของครู ให้เด็กรักเด็ก
ให้รักที่จะเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาสร้างองค์ความรู้และใช้ความรู้อย่างมีความคิดและสร้างสรรค์พร้อมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลายกับผู้เรียน  มีการจัดนิเทศการเรียนการสอนของครูภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกับแก่ครูผู้สอน น าผลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมผู้เรียน มีบันทึกการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมีการจัดประกวดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างดีเยี่ยม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผล

การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house วันดอกพิกุล
บาน ให้นักเรียนน าเสนอผลงานและครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาใน
เครือข่าย 

๓. จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



๑๕ 
 

 

มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน และบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
๔.  แผนพฒันาคณุภาพเพื่อยกระดบัใหสู้งขึน้ 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดบั 3 ด ี
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี
ขึ้น และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏ
อย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 2 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ
ด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา ครูใช้สื่อการเรียนรู้
ที่เหมาะสม ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผล
จากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน     
จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญ
กับผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน             
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับด ีโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม โครงการที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 



๑๖ 
 

 

 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 
สรปุผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

        สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน               
เพ่ือเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะ
ในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย มีทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพ หา
รายได้ระหว่างเรียนจากโครงงานอาชีพ ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพ
กฎกติกา มารยาทของสังคม และได้รับการรับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภาค  และด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและ
หุ่นยนต์ จัดสวนถาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
และประเภทดนตรีไทย 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.6 ต้องเร่งพัฒนา
ด้านการการคิด วิเคราะห์ น าเสนอ การอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์  ได้อย่ า ง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ยังต้องได้รับ
การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ 
ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ต้องได้รับการ
พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง 

 

 

 

 



๑๗ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บรหิาร 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้วิธีการประชุมที่หลากหลาย
วิธี อาทิ การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน      
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้ เรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ มีการด าเนินการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช้กระบวน วิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหาร 

 ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มากขึ้น 

 ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี    
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

       ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน และบันทึกการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเองและจัดตั้ งคลินิ กวิ จั ย เ พ่ือ พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอน
แบบ Active Learning เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้ เรียนได้กระบวนการ
สืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอันไปสู่การมี
ส่วนร่วมและยึดผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดกระบวน
เรียนการสอน 

 



๑๘ 
 

แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหส้งูขึน้ 

   ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
ของทุกรายวิชาทุกกระดับให้สูงขึ้น 
   ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
   ๕. โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวม 
   ๖. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้
กระบวนการ PDCA 
   ๗. จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
   ๘. โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
   ๙. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๑๐. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน 
1.1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 
 
 

โครงการส่งเสริมการอ่านและเขียน 
โครงการเรียนรู้เมืองโบราณ สืบ
สานความเป็นไทย 
การจัดกิจกรรมค่ายบรูณาการทาง
ภาษา 
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ส่งเสริม
การคิด 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สัปดาห์
ห้องสมุด 

- ผลการประ เมินการ อ่าน การ เขี ยน 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน การ
เขียนและการฟัง รู้จักตั้ งค าถามเพ่ือหา
เหตุผล 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- แข่งทักษะทางคณิตศาสตร์ 
- ผลงานการเขียนรายวิชาภาษาไทย 
- ผลงานด้านการพูดรายวิชาภาษาไทย 
- ผลงานของนักเรียนที่มมีีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
-รายงายผลการจัดกิจกรรมค่ายบรูณาการ
ทางภาษา มีผลค่าเฉลี่ยคือ ๔.๔๘  

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ/
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

กิจกรรมเปิดโลก คร. เปิดโลก IS 
กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการ
สอน 

- ผลงานนักเรียนจากการเรียนวิชา
การศึกษาค้นคว้า Independent Study 
- โครงงานของนักเรียน 
- นวัตกรรมของครู 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

พัฒนาระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ผลงานของนักเรียนที่มคีวามสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ในกิจกรรมแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๖๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับชาติ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมค่ายวิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ม.1-6 
 



๒๐ 
 

 
ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 

โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมค่ายวิชาการ 

- จากกิจกรรมสอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ 
GAT,PAT สูงขึ้นร้อยละ ๑๐ 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ 
ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและเสริม 
ประสบการณ์ร้อยละ ๑๐๐ 
- ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 
รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ 
โครงการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงการ
เลี้ยงปลาในกระชัง 
ตลาดนัดพอเพียง 
 

- ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน 
- รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการขยาย
ผลขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการมีงานท า 
- รายงานผลสอบวัดความถนัดทางอาชีพ 
- ภาพถ่ายจัดกิจกรรมแนะแนว 
- โครงงานอาชีพ 
- นักเรียนมีระบบการวางแผนทางเดินสาย
อาชีพที่ชัดเจน ตามกิจกรรม Caree Path 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผูเ้รยีน 
ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 

1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่พึงประสงค์ 
สภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
การแต่งกายนักเรียน 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม “เยาวชนคนดี 
ศรีคุรุราษฎร์” 
-ผลการจัดกิจกรรม “เยาวชนคนดี ศรีคุรุ
ราษฎร์” พบว่านักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มมากข้ึน  
- สรุปการแก้ไขพฤติกรรมและการส่งเสริม
นักเรียน 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ 
ข้อ 
- เด็กดี V-Star 
- ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับชุมชน/ค่านิยม/
ความเป็นไทย 
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์
คุณลักษณะสุจริต อันเป็นเกณฑ์วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ใน
ระดับดีมาก 



๒๑ 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

กิจกรรมโรงเรียนและวันส าคัญ
ต่างๆ 
ค่ายอบรมนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ค่ายดนตรี) 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญต่างๆ 
- ผลงานด้านดนตรีไทยของนักเรียนในการ
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๖๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
- ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของ
ไทย 
- ครูและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาและประเพณีไทย ร้อยละ ๘๐ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

พัฒนาศักยภาพนักเรียนพิเศษเรียน
ร่วม 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ข้อมูลความหลากหลายเรื่องเชื้อชาติ 
- ข้อมูล DMC เด็กพิเศษเรียนร่วม 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 
  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องปรามสารเสพติดและเอดส์ 
 

- กีฬาภายใน พิกุลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 41 
- กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 
- ภาพกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” 
- ภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์งดสูบบุหรี่และต่อต้านยาเสพติด 
ร้อยละ๑๐๐ และมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษ
ภัยต่อต้านยาเสพติด ร้อยละ ๘๐ 
- นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
สารสนเทศ 

- มาตรฐานของโรงเรียน 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
- ประชุมครู 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- สารสนเทศของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

-  แผนงาน สารสนเทศ และ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา/รายงานการประชุมครู 
- การบริหารอัตราก าลังทรัพยากร
ทางการศึกษา 



๒๒ 
 

 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  (ต่อ) 
 

 - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ระบบการนิเทศภายใน 
   มีการนิเทศติดตามการเรียนการ
สอน ร้อยละ ๑๐๐  
   มีการนิเทศติดตามงานกิจกรรม 
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
โครงการกิจกรรมวิชาการ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
- โครงสร้างรายวิชา การศึกษาแบบทวิ
ศึกษา 
- ภาพกิจกรรมวิชาการ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อบรมและสัมมนาของครูใน
โรงเรียน 
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- การอบรม Traing Obec 
- ภาพกิจกรรมการอบรม/ศึกษาดูงาน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
พัฒนาห้องปาริชาตเธียเตอร์ 

- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
ห้องปาริชาตเธียเตอร์ 
- สื่อโทรทัศน์ จ านวน 16 เครื่อง 
- มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอน และครูมีการ
พัฒนาตนเองตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ ร้อยละ 
๑๐๐ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
การให้บริการด้านงานโสตฯกับ
ฝ่ายงานต่างๆ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ ICT 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ภาพประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร และการ
จัดการเรียนรู้ 
- ให้บริการระบบเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 



๒๓ 
 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม “ราชบุรีศึกษา” 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 
- รายงานบันทึกผลการจัดการเรียน 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งานอนิเมชั่น 
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

พัฒนาสื่อ งานวิจัยในชั้นเรียน
และนวัตกรรม 
นิเทศการเรียนการสอน 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพกิจกรรมการสอนเชิงบวก 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
- นิเทศการเรียนการสอน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน/กิจกรรม 

- วิเคราะห์การวัดและประเมินผล
ตามพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบรายงานผลการแก้ปัญหา
นักเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

พัฒนาสื่อ งานวิจัยในชั้นเรียน
และนวัตกรรม 
นิเทศการเรียนการสอน 

- วิจัยในชั้นเรียน 
- บันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
-นิเทศการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
 
มาตรฐาน ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

คา่เปา้หมาย 
2559 2560 2561 

รอ้ยละ 
ระดบั

คณุภาพ 
รอ้ยละ 

ระดบั
คณุภาพ 

รอ้ยละ 
ระดบั

คณุภาพ 

มาตรฐานที ่๑  ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน 73.20 ระดบัด ี 74.00 ระดบัด ี 78.00 ระดบัด ี

๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รยีน 72.33 ระดบัด ี 73.33 ระดบัด ี 77.17 ระดบัด ี

๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

72 ระดับดี ๗๒ ระดับดี ๗๕ ระดับดี 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

72 ระดับดี 72 ระดับดี 76 ระดับดี 

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

72 ระดับดี 72 ระดับดี 74 ระดับดี 

๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

74 ระดับดี 76 ระดับดี 82 
ระดับดี

เลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

72 ระดับดี 74 ระดับดี 78 ระดับดี 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

72 ระดับดี 74 ระดับดี 78 ระดับดี 

๑.๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเ้รยีน 

74.50 ระดบัด ี 75.00 ระดบัด ี 79.25 ระดบัด ี

๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

74 ระดับดี 74 ระดับดี 78 ระดับดี 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย 

๗๕ ระดับดี ๗๕ ระดับดี 78 ระดับดี 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 

๗๓ ระดับดี ๗๔ ระดับดี ๘๒ 
ระดับดี

เลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

๗๖ ระดับดี ๗๗ ระดับดี ๗๙ ระดับดี 



๒๕ 
 

 
มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

คา่เปา้หมาย 

2559 2560 2561 

รอ้ยละ 
ระดบั

คณุภาพ 
รอ้ยละ 

ระดบั
คณุภาพ 

รอ้ยละ 
ระดบั

คณุภาพ 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิาร
และการจดัการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

76.67 ระดบัด ี 78.83 ระดบัด ี 81.83 
ระดบัดี

เลิศ 

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๘๒ 
ระดับดี

เลิศ 
๘๔ 

ระดับดี
เลิศ 

๘๖ 
ระดับดี

เลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา   

๘๕ 
ระดับดี

เลิศ 
๘๖ 

ระดับดี
เลิศ 

๘๗ 
ระดับดี

เลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๗๓ ระดับดี ๗๕ ระดับดี ๘๓ 
ระดับดี

เลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๗๓ ระดับดี ๗๘ ระดับดี ๘๔ 
ระดับดี

เลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๗๓ ระดับดี ๗๔ ระดับดี 75 ระดับดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้  

๗๔ ระดับดี ๗๖ ระดับดี 76 ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
มาตรฐาน ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

คา่เปา้หมาย 

2559 2560 2561 

รอ้ยละ 
ระดบั

คณุภาพ 
รอ้ยละ 

ระดบั
คณุภาพ 

รอ้ยละ 
ระดบั

คณุภาพ 

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจดัการ
เรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็ส าคญั 

73.20 ระดบัด ี 74.40 ระดบัด ี 76.80 ระดบัด ี

๑. จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

72 ระดับด ี 74 ระดับด ี 75 ระดับด ี

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ 

๗๑ ระดับด ี ๗๒ ระดับด ี 75 ระดับด ี

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  72 ระดับด ี 72 ระดับด ี 78 ระดับด ี

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๗๕ ระดับด ี ๗๗ ระดับด ี ๗๘ ระดับด ี

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

๗๖ ระดับด ี ๗๗ ระดับด ี ๗๘ ระดับด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 
ข้อหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

 
 
 
 



๔๗ 
 

 

 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 
 
 

 



๔๙ 
 

 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 
 
 
 



๕๑ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมาย-ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/องค์ประกอบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/องค์ประกอบ 
มาตรฐานที ่๑  ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน ระดบัดี 
๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน ระดบัด ี
   ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

ระดับดี 

   ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ระดับดี 

   ๓) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ระดับดี 
   ๔) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีเลิศ 
   ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 
   ๖) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดบัดี 
   ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดับดี 

   ๒) ความภมูิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ระดับดี 
   ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ระดับดีเลิศ 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดบัดเีลศิ 
   ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

   ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดี 

   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ    การ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดบัดี 
   ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดี 

   ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดี 
   ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ระดับดี 
   ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี 
   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 



๕๒ 
 

 


