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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 
             โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจ าต าบลอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 196  
หมู่ 7 ต าบลอ่างทอง  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 70000  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์ 0–3235–2018  โทรสาร  0–3235–2018  ต่อ 112  e-mail : ratrard  2009@ 
gmail.com  website :http://www.ratrard.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบัน โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีครูและบุคลากร จ านวน 47 คน เป็นผู้  
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ข้าราชการครู จ านวน 38 คน  พนักงานราชการ จ านวน 1 คน ครู 
อัตราจ้าง จ านวน 6 คน และครูธุรการ จ านวน 1 คน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 740 คน    
 
            สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
             สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้เรียนร้อยละ 83.49 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ ผู้เรียนร้อยละ 86.05 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผู้เรียนร้อยละ 65.11 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนร้อยละ 83.83 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ 74.10  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผู้เรียนร้อยละ 97.65 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ 91.55 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ 94.59 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้เรียนร้อยละ 100 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และผู้เรียนร้อยละ 90.02  มี
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีรูปแบบ 
RATRARD Model เป็นนวัตกรรมในการบริหารงาน  ซึ่งเป็นรูปแบบของกระบวนการด าเนินงานเพ่ือน า
องค์กรให้เป็นไปตามทิศทางการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งผลของการด าเนินงานทั้ง 6 ประเด็นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ  คือ 1)
สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน2) มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 4) พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5) จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ6) จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ    
              สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผล 
การด าเนินงานทั้ง 5 ประเด็นอยู่ในระดับดีเลิศ คือ  ประเด็นที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ประเด็นที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประเด็นที่ 3.4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และประเด็นที่ 3.5 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
  
จุดเด่น   
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
             ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา มีผลงานโครงงานในกลุ่มวิชาต่างๆ อย่างหลากหลาย มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และมี
ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ซึ่งได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  นอกจากนี้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือนักเรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิต 1 คน 1 อาชีพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม มีความสามารถน าเสนอผลงานต่างๆ ที่แสดงถึงศักยภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 
ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
             สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาซึ่งก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีรูปแบบ RATRARD  Model เป็นรูปแบบที่ใช้ในการ
บริหารงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อ      
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เข็มแข็ง บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการ 
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียน การบริหารและ
จัดการ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน     
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา และเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น สร้างความเป็นกันเอง ใส่ใจสังเกตพฤติกรรมอย่าง
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สม่ าเสมอ และมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ และวิธีการ 
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และครูมผีลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกคน  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
           1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา    
การเรียนการสอน โดยจัดท าระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดท าให้เป็นระบบและปฏิบัติได้จริง 
           2. สถานศึกษาควรจัดให้มีอาคาร และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัด         
การเรียนรู้  
            3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมมากข้ึน  
            4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ   
            5. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น  
            6. สร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)    
            7  พัฒนาและจัดท าระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดให้เป็นระบบและปฏิบัติได้จริง  
            8. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ เช่น แนวคิด  โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต และสามารถน าไปใช้และเผยแพร่ได้ให้มากยื่งขึ้น  
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
            แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  สถานศึกษา
มีแผนในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดยศึกษา 
วิเคราะห์ เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์มีแนวโน้มลดลงโดยใช้เทคนิค (Group Process)  หลักฐานเชิง
ประจักษ์ต่างๆ และหาข้อสรุปของวิธีการพัฒนา จัดท าบันทึกข้อตกลง และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 
            แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
และให้มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน และมีการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC และ
กระบวนการนิเทศ 
            แผนปฏิบัติงานที่ 3  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการบูรณาการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการสอนแบบเชิง
รุก ( Active Learning ) และผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม ในรายวิชาสะเต็มศึกษา รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าดว้ยตนเอง (Independent Study :IS)  รายวิชาโครงงาน รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
หรือรายวิชาเพ่ิมเติมที่ส่งเสริมในการสร้างนวัตกรรม 
             แผนปฏิบัติงานที่ 4  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มาก
ยิ่งขึ้นโดยจัดท าเนียบรายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชม และ
หน่วยงานภายนอกต่างๆในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน                     
              แผนปฏิบัติงานที่ 5  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้การจัดการเรยีนรู้เพ่ือให้เพียงพอกับ
จ านวนห้องเรียนโดยการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 



ง 

 

ค าน า 

            รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา  2562 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  และด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองถือเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดท ารายงาน
พัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี และตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
               โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จึงได้ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  สรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นสารสนเทศที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาก่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
                ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้พิจารณา และเห็นชอบต่อผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ท าให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
                                                                         (นายนัทที พัฒนะผล) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

               รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ (Self-Assessment Report: SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
เป็นภารกิจของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานพัฒนา
คุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี และตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
                โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และเสนอผล   
การประเมินตนเอง ซึ่งเป็นผลการประเมินจากการที่โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติให้เผยแพร่รายงาน   
การประเมินตนเองของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป  
 
 
 
                             ( นายเสนีย์  ศิรนิาวี ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                             โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์   
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
     โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 196   
หมู่  7 ต าบลอ่างทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70000  โทรศัพท์ 0–3235–2018  
โทรสาร 0–3235–2018  ต่อ 112 e-mail : ratrard 2009 @ gmail.com website :http://www.      
ratrard.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 

    โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียน  “หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” ในปี
การศึกษา 2546 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน ( Fast Track) ในปี พ.ศ.2547 เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ในปีการศึกษา 2548 และในปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
 
1.2 ข้อมูลนักเรียน    
             โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษา 
ปีที ่6 มีนักเรียนจ านวนทั้งหมด 740 คน  
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 141 95 236 39 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 90 79 169 33 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 69 58 127 31 

รวม ม.ต้น 15 300 232 532 35 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3 49 50 99 33 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3 21 41 62 20 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3 22 25 47 15 

รวม ม.ปลาย 9 92 116 208 23 
รวมทั้งหมด 24 392 348 740 30 

 
1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร     
 
              โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น  47 คน จ าแนกได้ ดังนี้ ผู้บริหาร 
สถานศึกษา จ านวน 1 คน ข้าราชการครู จ านวน  38 คน  พนักงานราชการ จ านวน 1 คน ครูอัตราจ้าง 
จ านวน 6 คน และครูธุรการ จ านวน 1 คน  
             สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ครู    เท่ากับ    16:1 
             สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ห้อง  เท่ากับ     31:1 
             จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 16.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์         
             มีจ านวนครูครบชั้น 

 



ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
                  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
 
               สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ มีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม และสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ 
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ 
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยรวมถึงการยอมรับที่จะอยู่  
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สามารถอยู่ร่วมกับคน 
อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้     
 
1.ผลการด าเนินงาน    
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน          
              1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม        
              1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ    
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม      
               1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ      
               1.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง   
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
               1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
               1.1.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
               1.2.1 คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดมีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน  
     ผลการประเมินตนเอง      
     2. 1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา      
                  ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษานั้น  
สถานศึกษาไดม้ีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ศึกษาผลการประเมินของตนเองจากรายงานผลการ
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ประเมินตนเอง (SAR ) ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ร่วมกัน  
วิเคราะห์และทบทวนค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยต่างๆ ตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยใช้เทคนิคประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group ) มาก าหนดเป็นเป้าหมายในการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจากการวิเคราะห์การเรียนการสอน และผลงานผู้เรียน พบว่า การจัดการเรียน 
การสอนของครู ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้   
ครูใช้วิธีการ/กลยุทธ์ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ในภาพรวมครูใช้เทคนิคการสอน 
Concept   Mapping  การสอนแบบโครงงาน  การใช้กระบวนการกลุ่ม  การสอนแบบการใช้ปัญหาเป็น
ฐานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ในรายวิชาสเต็มศึกษา การสอน
แบบวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) การรายงานเสนอผลงาน การอภิปรายในชั้นเรียนเพ่ือ
มุ่งเน้นทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
การตั้งค าถามที่กระตุ้นผู้เรียนใช้กระบวนการคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น การสอนในรูปแบบการจัด   
การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ครู และนักเรียน
สามารถเลือกใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถสืบค้น ศึกษา
หาความรู้ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  ส าหรับ
ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น 
สร้างความเป็นกันเอง รู้จักนักเรียนด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริง ใส่ใจ  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนสม่ าเสมอ 
ใช้จิตวิทยาในการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม  จัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข หลีกเลี่ยงอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธ์กับนักเรียน
เพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู และครูรักเด็ก จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้
เด็กรกัเด็ก และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้ อ่ืนด้วยความเข้าใจและเต็มใจ เพ่ือให้ผู้เรียน
สนใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที่มี และรักที่จะเรียนรู้  นอกจากนี้มีการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ ครูมีการวัดผลและประเมินผู้ เรียนเพ่ือการเรียนรู้  
(Assessment for Learning ) วัดผลและประเมินขณะเรียนรู้  (Assessment as Learning) วัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้  (Assessment of Learning ) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และประเมินผู้เรียนโดย
ใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ในด้านปัญหา พบว่า ครูน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนน้อย และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกก็น้อย
เช่นเดียวกัน ส่วนในด้านของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถจัดสรรเวลาให้กับการเรียนได้ และ
ขาดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนท าให้เกิดการส่งงานล่าช้าหรือภาระงาน ชิ้นงานไม่ส าเร็จได้ตามเวลา  
เป็นต้น ส าหรับผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนมีผลงานจากการเรียน
การสอนทุกคนตามศักยภาพของผู้เรียน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน โดย
ภาพรวมผลงานจะแตกต่างออกไปตามรายวิชา และตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ในรายวิชา สเต็มศึกษา 
ผู้เรียนจะมีผลงานเป็นโครงงาน และงานวิจัยที่เผยแพร่ระดับประเทศ เช่นงานวิจัย เรื่องความหลายหลาย
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ของสิ่งมีชีวิตและประสิทธิภาพการใช้ดินที่มีการทับถมของเศษใบไม้ต่างชนิดบริเวณโรงเรียนรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์เพ่ือย่อยสลายใบอินทนิล  งานวิจัยเรื่องการใส่วัสดุ การใส่วัสดุธรรมชาติเหลือใช้ทางการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการประชุมวิชาการ 
GLOVE Student Research Competition 2019 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี งานที่เผยแพร่ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โครงงานเรื่อง
การบ าบัดน้ าเสียจากชุมชนโดยลดปริมาณฟอสเฟตจากการใช้ขี้เถ้าของเปลือกหอยและเปลื อกไข่ รางวัล
ระดับเหรียญทอง  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ โครงงานเรื่องการศึกษาสมบัติและจุลินทรีย์ดิน
ที่มีการทับถมของเศษใบไม้ต่างชนิดกันที่ส่งผลต่อการย่อยสลายใบอินทนิล รางวัลระดับเหรียญเงิน ส าหรับ
งานที่เผยแพร่ในระดับโรงเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่โครงงานเรื่องการเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์จากเศษใบไม้  และงานวิจัยจากห้องเรียนเพาะพันธุ์
ปัญญา (โครงการห้องเรียนยุววิจัย) ปี 2561 – 2562 มี 11 เรื่อง เป็นงานที่เผยแพร่ในระดับกลุ่มพ้ืนที่
โรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา เขตภาคกลาง จังหวัดราชบุรี นครปฐมและส่งผลงานไปยังส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย(สกว.หรือสกสว.ในปัจจุบัน) ซึ่งจะน าเสนอในประเด็นต่อไป 
            ส าหรับผลงานที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงที่เป็นภาคปฏิบัติซึ่งผลจากการจัดการเรียนการสอนท าให้
ผู้เรียนมีผลงานต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่ เช่น การแปรรูปอาหาร การท าขนมอบ ขนม
ไทย การปลูกผักอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ งานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ผลงานการวาดภาพ ผลงานการท า
หนังสือเล่มเล็ก โครงงานคุณธรรม เป็นต้น  
              ในด้านความคืบหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผู้เรียนมีความคืบหน้าในการเรียนจาก
พ้ืนฐานเดิมในปีการศึกษา 2561 โดยในปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนร้อยละ 69.77 มีระดับผลการเรียนตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป และในปีการศึกษา 2562  ผู้เรียนร้อยละ 74.10 มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 
 
แผนภูมทิี่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 2  
               ขึ้นไปปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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            จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 
พบว่า ในภาพรวมปีการศึกษา 2562  ผู้เรียนมีพัฒนาทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561  โดยทั้ง 8  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาทางการเรียนสูงขึ้น 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเพียง 1กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่มีพัฒนาทางการเรียน คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 
2561 ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.21  และในปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนมี
ระดับผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 58.98 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง   
            ในด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา  2562  พบว่า วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษมีแนวโน้มสูงขึ้น วิชาคณิตศาสตร์และ 
วิชาวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มลดลง ดังแผนภูม ิดังนี้ 
 
แผนภูมทิี่ 2  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ของ  
               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
              ปีการศึกษา  2561                                           ปีการศึกษา  2562 

 
              
             ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา  2562  พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ส าหรับวิชาภาษาไทยมีแนวโน้มลดลง ดังแผนภูม ิต่อไปนี้ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
         ปีการศึกษา  2561                                           ปีการศึกษา  2562 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 3   แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ของ  
                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562 
 
 
 

 
 
 
           ปัจจัยและกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนที่ส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายนั้น นอกจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ครู และนักเรียน
สามารถเลือกใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถสืบค้น ศึกษา
หาความรู้ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการนิเทศการสอน โดยใช้การนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ (Differentiated Supervision) และการนิเทศโดยผู้บริหาร และปัจจัยอีกประการ
หนึ่ง คือครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน โดยการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนา หาเทคนิค และวิธีการต่างๆ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ 
สถานศึกษาไดม้ีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียนเพ่ือก าหนดโครงการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพร้อมทั้ง
ก าหนดเกณฑ์/ค่าเป้าหมายความส าเร็จ โครงการและกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้แก่ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน/เตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ O-NET ม.3,ม.6 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมสร้างสรรค์
ชิ้นงานภาพเทสเซเลชันด้วยโปรแกรม GSP กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี   
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ 
นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้กิจกรรมเพ่ือมุ่งเน้น การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ โครงการ
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ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ของ
ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต่างๆ รอบตัว และส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เป็นคนไทยยุคใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ รอบตัว ซึ่งสถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรม คือ กิจกรรมหยุดทุกอย่าง
เพ่ืออ่าน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ก าหนดให้นักเรียนทุกคนได้อ่าน หนังสือที่ตนเองชอบเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือด้วยตนเองโดยให้
นักเรียนได้อ่าน สรุปเรื่องที่อ่าน และบันทึกการอ่านซึ่งครูประจ าชั้นสรุปผลการอ่านของนักเรียนทุกเดือน  
กิจกรรมเล่มโปรด บุ๊คส์คลับ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างในการแสวงหา
ความรู้จากการอ่าน ซึ่งนักเรียนที่อ่านได้ครบตามกติกาจะรับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน  กิจกรรมแข่งขันเปิด
พจนานุกรม โดยจัดการแข่งขันแต่ละระดับชั้นซึ่ งใช้ค าและความหมายจากพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานนุกรมเพ่ือใช้แข่งขัน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมเยาวชนไทย ซึ่ งก าหนด
แข่งขันเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ค าถามจากสารานุกรมเยาวชนไทยเพ่ือใช้แข่งขันแต่ละเดือน (เดือนละ 3 
เล่ม) และสรุปผลการแข่งขันพร้อมแจกรางวัลทีมที่ชนะ กิจกรรมจัดป้ายค าขวัญส่งเสริมการอ่าน โดยการ
จัดท าป้ายค าขวัญการอ่าน จัดป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญ และเทศกาลต่างๆ และให้นักเรียนตอบ
ค าถามเพ่ือชิงรางวัล  กิจกรรมอ่านดีมีรางวัลเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์อย่าง
หลากหลาย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดโครงการวันส าคัญทางภาษาไทย  นอกจากนี้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดกิจกรรมอ่านแล้วคิดพิชิตรางวัล กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอ่านดีมีรางวัล บอร์ดน่ารู้อ่านดูมีรางวัล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/วัยใสใส่ใจสุขภาพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน โดยก าหนดให้ผู้เรียนอ่านหนังสือนอกเวลาภาคเรียนละ 2 เล่มต่อคน 
และจัดกิจกรรมตอบค าถามและพูดน าเสนอกับสิ่งที่ได้ อ่าน อภิปรายและแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ได้อ่าน กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัวอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 83.49 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม               
             ปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 83.49 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เนื่องจากสถานศึกษาได้มุ่งเน้นการจัด       
การเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติ เน้นการฝึกทักษะทางด้านการคิดค านวณ  ฝึกทักษะทางด้านภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความถนัดและตามความสนใจมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการน าเสนอ การรายงานเสนอผลงาน การ
อภิปรายในชั้นเรียนเพ่ือมุ่งเน้นทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และสถานศึกษาได้วิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนเพื่อก าหนดโครงการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ เช่น โครงการส่งเสริมนิสัยรัก   
การอ่าน และกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการอ่าน และการคิดค านวณ ซึ่งแต่ละโครงการ และกิจกรรม ได้มี
แผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน นอกจากนี้  ครูทุกคนซึ่งเป็นครูประจ าชั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
เอาใจใส่ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส าหรับใน
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การคิดค านวณสถานศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และให้เห็น 
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันพร้อมทั้งจัดโครงการ กิจกรรมต่ างๆที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งผลการพัฒนาผู้เรียนในประเด็นนี้ เมื่อจ าแนกตามระดับชั้น พบว่า ความสามารถในการอ่าน    
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 90.63 ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 86.73 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 คิดเป็นร้อยละ 79.45 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 81.82 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 83.18 และระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 79.11 สรุปได้ ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 
 
แผนภูมิที่ 4  แสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีผลการประเมินความสามารถ  
               ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณอยู่ในระดับดีข้ึนไป  
 

 
                ประเด็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ พบว่า  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 86.05 มีคุณภาพอยู่ใน 
ระดับยอดเยี่ยม สรุปได ้ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้  
 
แผนภูมิที่ 5  แสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1–6 ที่มีผลการประเมินการคิด 
               วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้อยู่ใน  
                  ระดับดีขึ้นไป  
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    ในประเด็นความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 65.11 มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ และมีผู้เรียนร้อยละ 11.43 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและมีการน าไปใช้และเผยแพร่ได้ ซึ่งผลงานที่มีการน าไปใช้และเผยแพร่นั้น ได้น าเสนอไว้แล้วใน
เบื้องต้น 
              ปัจจัยที่สถานศึกษาได้พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  
86.05 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และผู้เรียนร้อยละ 65.11 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ทั้งนี้เนื่องมาจาก สถานศึกษาได้มีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้น
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เช่น วิชาทักษะ
กระบวนการวิทย์  วิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์   วิชาออกแบบและเทคโนโลยี  วิชาวิทยาการ
ค านวณ  วิชาสเต็มศึกษา Stem 1  วิชาสเต็มศึกษา Stem 2  วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 2  วิชาการออกแบบเทคโนโลยี  วิชาคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ประยุกต์ การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study : IS) เป็นต้น  และยังได้ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมตามหาบุคคล
ด้วยคิวอาร์โค้ต กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ได้ออกแบบ และจัดกิจกรรมการสอนเชิงบูรณาการที่เป็นองค์ความรู้ในชุมชนโดยจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานแบบฐานวิจัย (Research Based) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้
กระบวนการวิจัย และหลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ปัญญางอกงามในตัวผู้เรียน การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้จากการค้นคว้าและการตีความ Research Based Learning (RBL)  ซึ่งจากการจัดการเรียนการ
สอนท าให้ผู้เรียนได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ และมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม ท าให้ผู้เรียนมีผลงานงานวิจัยจากห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา (โครงการห้องเรียนยุว
วิจัย) ปี 2561 – 2562 มี 11 เรื่อง เป็นงานที่เผยแพร่ในระดับกลุ่มพ้ืนที่โรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา เขตภาค
กลาง จังหวัดราชบุรี นครปฐมและส่งผลงานไปยังส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.หรือสกสว.ใน
ปัจจุบัน)  การท างานวิจัย ชุดเกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การศึกษาความหลากหลายของสิ่งแวดล้อม
และความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณที่มีการทับถมของใบไม้ต่างชนิดกัน การศึกษาความหลากหลายของ
โปรโตซัวในดินที่มีการทับถมของเศษใบไม้ต่างชนิดกัน  การใช้จุลินทรีย์จากดินที่มีการทับถมของเศษใบไม้
ต่างชนิดกันเพ่ือย่อยสลายใบอินทนิล การเปรียบเทียบความพึงพอใจของกล้วยฉาบคลุกผงปรุงรส ค่าความ
คงทนต่อการรับน้ าหนักของวัสดุธรรมชาติในการใช้วัสดุสานตะกร้า การบริหารต้นทุนการใช้ปุ๋ยของกลุ่ม
เกษตรกรที่ปลูกแตงกวาในหมู่บ้านหนองน้ าใส ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  การศึกษา
ความคงทนต่อความชื้นของกระถางผักตบชวาผสมดิน กระถางเพาะกล้าพืชจากใบไม้ต่างชนิดกัน 
การศึกษารูปแบบการวางขวดพลาสติกที่ส่งผลต่อการรับน้ าหนัก  การใช้วัสดุธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์และปรับปรุงสมบัติของดิน และการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดยใช้เปลือกไข่และเปลือกหอย เป็นต้น 
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             ส าหรับการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนในประเด็นอ่ืนๆ พบว่า ผู้ เรียนร้อยละ 83.83 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ74.10 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด สรุปผลได้ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 
 
แผนภูมิที ่6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ 2 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562     
              จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                 

 
 
แผนภูมิที ่7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ 2 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    
              จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
             ปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษานั้น  เนื่องจาก
สถานศึกษาได้ศึกษาแนวโน้มผลการพัฒนาผู้เรียนโดยได้มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนมีความคืบหน้าในการเรียน ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้

ภาษาไทย 
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ก าหนดค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไปเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ทั้งนี้ในการก าหนดค่าเป้าหมายสถานศึกษาได้วิเคราะห์และสรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปของผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 พบว่า ผู้เรียนร้อยละ ผู้เรียนร้อยละ 
69.77 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ซึ่งมีแนวโน้มที่พัฒนาขึ้นได้ สถานศึกษาจึงได้
ก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 คือ ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ซึ่งผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในปี
การศึกษา 2562 เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการต่างๆ 
             นอกจากนี้ยัง พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนของครู ครูได้มีกระบวนการจัดการเรียน    
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีสอนอย่างหลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้  นอกเหนือจากนี้สถานศึกษายังได้จัดกิจกรรม และโครงการต่างๆที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้เรียนให้มีการพัฒนาในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรม และโครงการต่างๆได้
กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น   ส าหรับในประเด็นของการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 97.65 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  เนื่องจากสถานศึกษาได้มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และได้จัดท าโครงการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  จัดโครงการต่างๆ
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซึ่งได้แก่ โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนการปลูกผักปลอดสารสร้างรายได้ระหว่างเรียน  โครงการรัฐราษฎร์เบเกอรี่  
โครงการตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเปิดบ้านรัฐราษฎร์ และ  เปิดสอนรายวิชาเพ่ิมเติม
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่  การท าขนมไทย 
ขนมอบ การปลูกผักปลอดสารพิษ การท าขนมอบ  และงานประดิษฐ์ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือสร้างรายได้
ระหว่างเรียนและปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการท างาน  นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้จัดกิจกรรมแนะแนว ให้
ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อ่ืน มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ให้ความรู้และแนวทางกับ
ผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และ
เจตคติที่ดีต่อการท างานหรืองานอาชีพ 
 
            1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
                 ประเด็นคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 91.55 
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งคุณลักษณะของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนดมีทั้งหมด 5 ด้าน และ
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ได้นิยามความหมายของแต่ละคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาได้ตรงตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา  ได้แก่ ความซื่อสัตย์  คือ การไม่ทุจริตในการสอบ ความมีวินัย คือ การตรงต่อ
เวลาในการเข้าแถวเคารพธงชาติ การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  ความรับผิดชอบ คือ การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลา และการเข้า เรียน
ตรงตามเวลา  มีจิตสาธารณะ  คือ การท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ และอยู่อย่างพอเพียง คือ การเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่างๆ ในสถานศึกษาโดยใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี   ปัจจัยที่สถานศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดเป็นไปตาม
เป้าหมายนั้น สถานศึกษาได้จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน
ด้านเสริมสร้างระเบียบวินัย  โครงการค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ได้แก่ ค่ายคุณธรรมน้อมน าศาสตร์พระราชา ค่ายคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย
พัฒนาการคิดสะกิดปัญญา  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/วันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้าน
ยาเสพติด โครงการห้องเรียนสีขาว กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา  โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
สร้างวินัยเพ่ือความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการธนาคารโรงเรียน ซึ่งได้แก่ กิจกรรมสุดยอดนักออม 
กิจกรรม RRU Saving Club สร้างสรรค์งานกับการออม กิจกรรมสัปดาห์รักการออม กิจกรรมโรงเรียน
ธนาคาร และกิจกรรมเศรษฐีน้อย  ซึ่งโครงการธนาคารโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประหยัด รู้จักการวางแผนการใช้เงินและออมเงิน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนฝากออมเงินกับ
ธนาคารโรงเรียนรัฐราษฎร์ คิดเป็นร้อยละ 100  นอกจากนี้ นโยบายของสถานศึกษาให้มีกิจกรรมโฮมรูม
นักเรียนซึ่ง โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายให้ครูทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียนในการท า
กิจกรรมหน้าเสาธง และมีการโฮมรูมนักเรียนประจ าวันของครูประจ าชั้นหลังพิธีเคารพธงชาติซึ่ง พบว่า ครู
ร้อยละ100 ได้ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและโฮมรูมนักเรียน มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนควบคู่กับการอบรมแนะน าการปฏิบัติตนตามกฎข้อปฎิบัติของโรงเรียนสังคมประเทศชาติ  การ
ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านการเรียนครอบครัวสังคม และประเทศชาติตามบทบาทหน้าที่ที่ตน
ได้รับมอบหมาย  ด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ สถานศึกษาได้จัด กิจกรรมพัฒนาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในตอนเช้าทุกเช้า
ของทุกวัน พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ปฏิบัติกิจกรรมส่งผลให้สถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น สวยงามซึ่งเป็น
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
              ประเด็นความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญต่างๆ ซึ่งผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และ
วันส าคัญต่างๆ ซึ่งได้แก่ วันวิสาขบูชา  กิจกรรมหล่อเทียน และแห่เทียนจ าน าพรรษา  ส าหรับกิจกรรมนี้
นักเรียนได้ร่วมกันบริจาคเงินเพ่ือใช้ในการหล่อเทียน และตกแต่งต้นเทียนแล้วน าไปถวายที่วัด กิจกรรมตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่โดยมีการนิมนต์พระมาบรรยายธรรม และกิจกรรมการท าบุญตักบาตรของทุก
เดือน กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือเข้ารับฟังธรรม และหิ้ว
ปิ่นโตอาหารเข้าร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ของวัดในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน และน้อมน าจิตใจให้
นักเรียนได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามหลักพุทธศาสนิกชน กิจกรรมวันไหว้ครู เพ่ือให้นักเรียนได้ร าลึกถึงพระ
คุณครู และให้มีความกตัญญูกตเวที ต่อครู และยังส่งเสริมให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย โดยการท าพาน ดอกไม้เป็นการสืบสานงานประดิษฐ์ของไทย และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วัน
พ่อแห่งชาติ  เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ และเป็นการปลูกฝังให้
นักเรียนมีความ จงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์  จากปัจจัยดังกล่าวท าให้ผู้เรียนร้อยละ 
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94.59 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยมเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด โดยผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  ส าหรับในประเด็นการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 100 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  ปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาได้ส่งเสริม
และดูแลผู้เรียนให้มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายนั้นสถานศึกษาได้มี
กระบวนการในการปฎิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งครูร้อยละ 100 ได้ด าเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งท าให้ครูได้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลส่งผลให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้ าน
หรือช่วยเหลือสนับสนุน ส่งผลให้ผู้เรียนด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และครูได้มีการบริหารชั้น
เรียนเชิงบวก โดยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น สร้างความเป็นกันเอง รู้จักนักเรียนด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริง 
ใส่ใจ  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนสม่ าเสมอ ใช้จิตวิทยาจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม  จัด
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี ความสุข หลีกเลี่ยงอุปสรรค
ขัดขวางความสัมพันธ์กับนักเรียนเพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน ให้เด็กรักเด็ก และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและเต็มใจ    
              ประเด็นของสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.02 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมได้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น เนื่องจากสถานศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะ
โภชนาการนักเรียน เช่นกิจกรรมสัมพันธ์ผู้ปกครอง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สุขภาพสู่โรงเรียน กิจกรรม
ลองอ่านดูรู้สุขภาพดีมีรางวัล จัดท าโครงการพัฒนางานอนามัย ได้แก่ กิจกรรมอย.น้อย อาหารปลอดภัย 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/วันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมรักสุขภาพ 
โครงการด้านกีฬาและกีฬาภายใน กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 
90.02 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองที่ท าให้การพัฒนา
ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา โดยเอกสารหลักฐานต่างๆประกอบด้วย รายงานผลของ
โครงการและกิจกรรมซึ่งได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ O-NET ม.3,ม.6 กิจกรรมการสอนเสริมและติว
ข้อสอบของวิชาวิทยาศาสตร์  กิจกรรมเรียนพร้อมติวของวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการวันส าคัญทาง
ภาษาไทย โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมอ่านคิดพินิจวรรณกรรม กิจกรรมหยุดทุกอย่างเพ่ือ
อ่าน กิจกรรมเล่มโปรดบุ๊คส์คลับ   กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาจาก
สารานุกรมเยาวชนไทย   กิจกรรมอ่านดีมีรางวัล กิจกรรมบอร์ดน่ารู้อ่านดูมีรางวัล  กิจกรรมวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ  กิจกรรมอ่านแล้วคิดพิชิตรางวัล กิจกรรมลองอ่านดูรู้สุขภาพดีมีรางวัล  โครงการเปิดบ้าน        
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รัฐราษฎร์ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะอาชีพ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ กิจกรรม
ส่งเสริมนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ชิ้นงานภาพ   
เทสเซเลชันด้วยโปรแกรม GSP กิจกรรมตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแข่งขันทักษะกับ
หน่วยงานต่างๆ กิจกรรมรักสุขภาพ กิจกรรมด้านกีฬาและกีฬาภายใน กิจกรรมปลูกผักปลอดสารสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมรัฐราษฎร์เบเกอรี่ และผลงานและชิ้นงานของผู้เรียน   
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน   
 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็น
เป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยน  สถานศึกษามี
กระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งได้ศึกษาและวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนเพ่ือ
ก าหนดโครงการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามประเด็นในมาตรฐานด้านผู้เรียนพร้อม
ทั้งก าหนดเกณฑ์/ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิคหลากหลายวิธีพร้อมทั้งมีการวัด
และประเมินผลผู้เรียนที่เน้นการปฏิบัติ สถานศึกษาจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
และมุ่งเน้นในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิด
ค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับ
ผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ที่ดี และ
ยอมรับที่ จะอยู่ ร่ วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลายท าให้ผู้เรียนด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข 

1.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้องค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น แนวคิด  โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต และสามารถ
น าไปใช้และเผยแพร่ได้ให้เพ่ิมขึ้นมาก
กว่าเดิม  
2 .สถานศึกษาควรส่ง เสริมผู้ เรียนให้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้    
การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3.พัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น 
4.สร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-
NET 
5.การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
           1.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น สถานศึกษาได้ก าหนด
เป้าหมายของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไปโดยใช้เกณฑ์จ านวนผู้เรียนร้อยละ 70 
ขึ้นไป  
           2. พัฒนาผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยสถานศึกษาได้จัดท าข้อตกลง
ก าหนดกติกาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแทรกในทุกรายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน และการด ารงชีวิต 
          3. เพ่ิมศักยภาพครูในการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของ     
การประเมิน O-NET โดยประสานความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
           4. เพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีการน าไปใช้และ
เผยแพร่ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
          5. เพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครูในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และ   
การสอนแบบออนไลน์ โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
           6. สถานศึกษามีแผนพัฒนาโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน ผู้ปกครอง และ
กรรมการสถานศึกษาในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                  ผลการด าเนินงาน 
                  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
                 สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ โดยสถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการบริหาร
จัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมีรูปแบบการบริหารและเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน  โดยมีรายละเอียดของผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงาน  

  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
           2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ     
           2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก  
กลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
           2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ มี 
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 
 2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน  
     ผลการประเมินตนเอง          
       2. 1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
บริบท ของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และมีการปรับให้ 
สอดคล้องกับผลการประเมินที่ผ่านมาและบริบทของสถานศึกษา มีการก าหนด เป้าหมาย   วิสัยทัศน์  ซึ่ง
กระบวนการในการก าหนดค่าเป้าหมายดังนี้  1) ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทุกคน ศึกษาผลการประเมิน
ของตนเองจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR ) ที่ผ่านมาเปรียบเทียบเป้าหมายกับปีที่ผ่านมา และ
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร และครูร่วมกันวิเคราะห์และทบทวนค่าเป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลง และปัจจัยต่างๆ ตามบริบทของสถานศึกษา และสิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ือให้ได้เป้าหมายที่
สูงขึ้น โดยใช้เทคนิคประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group ) 2) ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทุกคนศึกษาและ
ท าความเข้าใจการพัฒนาและการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ทั้ง 3 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเด็น
พิจารณาและเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อของแต่ละระดับคุณภาพในทุกมาตรฐานของสถานศึกษา โดย
นิยามศัพท์ในบางประเด็นพิจารณา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหาสาระตรงกัน และมีความ
ชัดเจนในการพัฒนาประเด็นนั้นๆ  3) ก าหนดค่าเป้าหมาย โดยจัดท าเป็นแบบฟอร์ม การก าหนดค่า
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เป้าหมาย โดยก าหนดเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  น าเสนอขอความคิดเห็น และพิจารณาร่วมกันทั้ง 
สถานศึกษาก่อนประกาศเป็นค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  4) ประกาศใช้ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
ในการก าหนดวิสัยทัศน์  สถานศึกษาได้มีข้ันตอนในการก าหนดวิสัยทัศน์ 5 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นเตรียมการ 
เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ความส าคัญและวิธีการจัดท าวิสัยทัศน์  2) ขั้นด าเนินการสร้าง
วิสัยทัศน์ โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ เป้าหมาย พันธกิจ  ความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน และประเมิน
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน จาก
สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 3 ) ขั้นร่าง
วิสัยทัศน์ โดยการระดมสมองและสร้างความเห็นร่วมกันในของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และจัดท า
วิสัยทัศน์ให้สมบูรณ์  4) ขั้นวิพากษ์ วิสัยทัศน์ เพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน และจัดท าเป็นวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์
พร้อมน าไปปฏิบัติ 5) ขั้นน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ โดยการสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน มี
ภาพในอนาคตที่เหมือนกัน 
                 2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาได้จัดองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน  
ในแต่ละฝ่ายมีการแบ่งงานชัดเจน  และมีบุคลากรรับผิดชอบครบทุกงาน ซึ่งในการบริหารงานและพัฒนา
องค์กร โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย 
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายงบประมาณและแผน  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายกิจการ
นักเรียน  ส าหรับในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบนั้น สถานศึกษาได้ใช้
รูปแบบ RATRARD Model เป็นนวัตกรรมในการบริหารงาน  ซึ่งเป็นรูปแบบของกระบวนการด าเนินงาน
เพ่ือน าองค์กรให้เป็นไปตามทิศทางการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้กระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล มีความต่อเนื่องยั่งยืน  มีการด าเนินงานที่ชัดเจน  และการก ากับติดตาม ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ 
การมีส่วนร่วม และเกิดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งรูปแบบ RATRARD  Model สรุปเป็น
ภาพประกอบ ดังนี้ 
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              3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ  
สถานศึกษา เพ่ือมุ่งให้เกิดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้  
        3.1 กิจกรรมจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี   ซึ่งสถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระยะยาวไว้ 3 ปี ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมาจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีกระบวนการ ดังนี้  1) ประชุม และการสนทนากลุ่ม ( Focus  
Group) โดยน าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรที่ร่วมกันก าหนดได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามความต้องการของ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  และนโยบายของรัฐบาล โดยได้มีการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ ผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ของทุกฝ่าย ทุกงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปและวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกันหาแนวทางและ
วิธีการในปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ   2) จัดท าแผนปฎิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา  3) ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้มีการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  4) ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  5) ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลโดยมีการสรุป 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าผลมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
        3.2 กิจกรรมจัดท าสารสนเทศของสถานศึกษา  สถานศึกษาได้จัดท าสารสนเทศเพ่ือเป็น
เครื่องมือใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยรวบรวมข้อมูลของทุกฝ่าย ทุกงาน และทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้มาวิเคราะห์ และประมวลผลรวมน ามาจัดท าเป็นสารสนเทศของโรงเรียนที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นระบบ ซึ่งโรงเรียนได้น าระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการต่างๆ เช่นใช้ใน
การวางแผน การจัดอัตราก าลัง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารวิชาการ การบริหารงานทั่วไป 
และการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
               4. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งเป็นโครงการปฎิบัติอย่างต่อเนื่องทุก
ปี โดยได้ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2) การคัดกรองนักเรียน  3) การส่งเสริมพัฒนาโดยครูสรุปผล
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความ สนใจ ความถนัดและความสามารถ 4) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทาง จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งการด าเนินงานมีวิธีการ 
ขั้นตอน เครื่องมือที่ชัดเจน และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ การ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ( Classroom meeting) 
ผู้บริหาร ครู หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งท าให้            
การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษา 2562 พบว่า ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 91.55 มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ อารมณ์ และสังคม  และผู้เรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
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 5. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  สถานศึกษาได้มี 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเป็นกลไกในการตรวจติดตามคุณภาพสถานศึกษา และเป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่ง ได้แก่ การก าหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้มีกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน จ านวน 3 มาตรฐาน ที่ประกาศใช้โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  และให้ครอบคลุม บริบทของสถานศึกษาและ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยมีกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้   
1 ศึกษา วิเคราะห์ และท าความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งประเด็นพิจารณาย่อยๆ ในแต่
ละมาตรฐาน  2) วิเคราะห์ และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการ เช่น มาตรฐานการศึกษา
ชาติ บริบท นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของ
สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพ
ผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล  และความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ของผู้เรียน และผู้ปกครอง  3) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4) ตรวจสอบ ทบทวน และประชาพิจารณ์  5)  ประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   6) ก าหนดค่าเป้าหมายและประกาศใช้ค่าเป้าหมาย 7) จัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 8) ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี  9)  
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 10) ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 11) จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                ส าหรับการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดย
สถานศึกษามีหลักสูตร และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้
ผู้ เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะพร้อมกับมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนเพ่ือก าหนดโครงการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้ง
ก าหนดเกณฑ์/ค่าเป้าหมายความส าเร็จ  2) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา  3) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  4) จัดท าโครงการสอน ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 5) จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผู้เรียนเพ่ือการเรียนรู้  (Assessment for Learning ) วัดผลและประเมินขณะเรียนรู้  
(Assessment as Learning) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และประเมินผู้เรียนโดยใช้การประเมินตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) โดยครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 6) นิเทศการสอน 7 ) จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 8) วัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้  (Assessment of Learning ) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  9) สอนซ่อมเสริมและ
สอบแก้ตัว 10) ครูจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

6.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาได้มีการปรับปรุง  และ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลังจากที่ได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่ง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
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เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาล 
ส าหรับกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาได้ด าเนินการตามหลักการและ
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง บริบท
สภาพแวดล้อมของชุมชน สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ นโยบายของ
รัฐบาล ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน  เช่นสภาพทั่วไปของโรงเรียนใน
ด้านต่างๆ  เช่น  บุคลากร  งบประมาณ  อุปกรณ์  และสื่อต่างๆ อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ปัญหาที่เกิด
จากการใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  2) จัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษา 3 ) วิพากษ์หลักสูตร 
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านเนื้อหาสาระ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการสอน เป็นผู้ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ และ 4 ) การน าหลักสูตรไปใช้  หลังจากท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรที่ร่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว  ครูน าหลักสูตรไปใช้ด้วยการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน  จาก
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท าให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน มรีายวิชาเพ่ิมเติมอย่างหลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกเป้าหมาย  
              7. โครงการนิเทศภายใน เป็นโครงการที่ส่งเสริมและการจัดการเรียนการสอนของครูให้มี  
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาระบบการ 
นิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ (Differentiated Supervision) และการ 
นิเทศโดยผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนที่ 1 การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre  
conference) ซึ่งเป็นการประชุมในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้แนวทางและหลักการในการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 2 การเยี่ยมชั้นเรียน และกิจกรรมการสังเกตการสอน (Observation) โดยการนิเทศโดย 
ผู้บริหารและการนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน (peer coaching )  ขั้นตอนที่ 3 การประชุมหลังการสังเกต
การสอน (Post conference) โดยใช้กิจกรรมทบทวนผลการจัดกิจกรรมการสอน (After Action Review  
: AAR) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (reflective practice)  และน าสิ่งที่ได้จากการทบทวนผลการจัดกิจกรรม
การสอนมาด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงมาเพ่ือน าไปสู่ในการวางแผนด าเนินการในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และขั้นตอนที่ 4 (Evaluation) 
การประเมินผลการนิเทศ โดยมีการก ากับ ติดตาม (Monitoring) อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพ่ือให้การ 
ด าเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ    
             8. โครงการพัฒนาและปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย โดยโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงหรือพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการปรับซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร
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เรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารประกอบให้มั่นคง สะอาดและปลอดภัย จัดให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี จัดท าแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดห้องสมุดที่ให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศทางการเรียน
และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกคน 
             9. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ครู และนักเรียน สามารถเลือกใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถสืบค้น ศึกษาหาความรู้ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็ว
ขึ้น และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  สถานศึกษาได้
จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)  เช่น การบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
หรือบริการผ่านเว็บไซต์ ระบบเงินเดือน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การรายงานข้อมูลนักเรียนออนไลน์ การ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย ICT โดยการจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและซอฟท์แวร์มาเป็น
เครื่องมือประกอบในการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา และการค านวณระดับคะแนน เป็น
ต้น ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ผู้บริหารของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผน การก าหนดเป้าหมายในการบริหารงาน และ
บริหารการจัดการศึกษารวมถึงการตัดสินใจแก้ปัญหา  ส าหรับในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ พบว่า ในการบริหารจัดการโรงเรียนสามารถใช้สารสนเทศพ้ืนฐานในการวางแผน การ
ก าหนดเป้าหมายในการบริหารงาน และการ จัดท ารายงานของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถรายงาน
ผล หรืองานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆภายในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกได้ทันต่อความ
ต้องการ ส่งผลให้การจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  
              10. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  เป็นโครงการของโรงเรียนที่ได้พัฒนาครูตาม
ความต้องการของครู โดยให้ครูได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development 
Plan-ID Plan) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมให้ครูได้มีการแสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการใหม่ๆเป็นประจ า เช่น การจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครู และสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้ครูได้น าความรู้ที่ได้รับเทคนิคและวิธีการต่างๆมาพัฒนาตนเอง พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และเพ่ือนครูด้วยกัน   
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
               ประเด็นที่ท าให้ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมีประสิทธิภาพและเกิด   ประสิทธิผล 
ได้แก่ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน สถานศึกษามีรูปแบบ RATRARD  Model เป็นรูปแบบการ
บริหารงานให้เป็นระบบ ส่งผลให้การบริหารจัดการคุณภาพเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการ
ในการก าหนดค่าเป้าหมาย กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร โครงการนิเทศภายใน โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โครงการพัฒนาและปรับ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการพัฒนาระบบ
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ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร กิจกรรมจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี และกิจกรรมจัดท าสารสนเทศ มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้อง จัดสภาพแวดล้อมทางภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน   
 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ   
ชุมชน มีรูปแบบ RATRARD  Model เป็นรูปแบบ   
การบริหารงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มี 
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิ ช าชีพตรงตามความต้ องการของครู  และ 
สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคมที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีการบริหาร 
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา  
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
2.สถานศึกษาควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการ 
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
3.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ     
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมมากข้ึน 
4.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ   
 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
              1. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดย
จัดซื้อวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) เป็นเครื่องฉายภาพสามมิติ และ จอมอนิเตอร์ (Projector) เพ่ือให้
เพียงพอกับจ านวนห้องเรียน  
              2.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดยจัดท าบันทึกข้อตกลง 
และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 
               3 .การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
บุคลากรตามแผน และการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC และกระบวนการนิเทศ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
                 ผลการด าเนินงาน  
                 ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ  
                  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  โดยสถานศึกษาด าเนินงาน 
ตามมาตรฐาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่เป็นระบบตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการยกระดับ 
คุณภาพของผู้เรียน โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 
1. ผลการด าเนินงาน  
    3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
             3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เ อ้ือต่อ        
การเรียนรู้  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
             3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ    
             3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ ใน
ระดับ ดีเลิศ                 
             3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ   
 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ  
ประเมินตนเอง 
         2.1 วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งครูได้จัดการเรียน  
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วย   
การเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล จัดท าโครงการสอน และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ พร้อมทั้งจัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน าผลที่ได้มาให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีครูที่สอนตรง
ตามวิชาเอกจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 และครูที่สอนตรงความถนัดจ านวน 6 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 13.64  นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้พัฒนาครูตาม
ความต้องการของครูและมาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งให้ครูได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
(Individual Development Plan-ID Plan) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองทั้ง
ในด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน หรือองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
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วิชาชีพ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ  นอกจากนี้สถานศึกษายังได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน/พัฒนาสื่อฝึกปรือความคิดพิชิตความรู้/ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม   
การเรียนโดยให้ครูได้มีการพัฒนาสื่อการสอน และสื่อที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์
ผลงานทางการเรียนได้อย่างหลากหลาย โครงการพัฒนาบุคลากร/การสอนแบบโครงงาน  โครงการ
ส่งเสริมนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้/ห้องเรียน 4.0 และโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
             ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ พบว่า ทุกประเด็นมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งได้แก่  ประเด็นในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ในประเด็นนี้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด 
กิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเด็นการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พบว่า ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
การจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ประเด็นการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พบว่า ครูสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น สร้าง 
ความเป็นกันเอง รู้จักนักเรียนด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริง ใส่ใจ  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนสม่ าเสมอ ใช้  
จิตวิทยาจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม  จัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี ความสุข หลีกเลี่ยงอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธ์กับนักเรียนเพ่ือให้มี 
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู และครูรักเด็ก มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้เด็ก 
รักเด็ก และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและเต็มใจ และจัดการชั้น 
เรียนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที่ และเด็กรักที่จะเรียนรู้  
ส าหรับประเด็นการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน พบว่า ครูมี 
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้ เรียน  
และประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยครู  
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ผลที่เกิดจากการ   
พัฒนา สรุปได้ดังตาราง ต่อไปนี้   
 
ตารางที ่2  ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
        ประเด็น ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ใน   
การด าเนินชีวิต 

6.82 61.36 31.82 0.00 0.00 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 9.10 61.36 27.27 2.27 0.00 

3.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 13.64 54.54 29.54 2.27 0.00 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 13.64 56.81 25.00 4.55 0.00 
3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 9.10 54.54 34.09 2.27 0.00 
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               ปัจจัยที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
เลิศ เนื่องจากสถานศึกษาได้มีการพัฒนาครูตรงกับความต้องการของครู โดยการจัดท าโครงการพัฒนา 
ศักยภาพครูและบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้พัฒนาครูตามความต้องการของครูและมาตรฐานวิชาชีพ  
นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมให้ครูได้มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆเป็น  ประจ า 
เช่นการจัดศึกษาดูงาน จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้  ของ
ผู้เรียน การจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆทั้งภายในและภายนอก  
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ ของ
สถานศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้ครูได้น าความรู้ที่ได้รับเทคนิคและวิธีการต่างๆมาพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และ เพ่ือนครูด้วยกัน  ซึ่งผลจากการพัฒนาตนเอง พบว่า ครูร้อยละ100 มีการพัฒนาตนเอง ครู
ร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูร้อยละ  100 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดท า
โครงการสอน  ครูร้อยละ  100  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูร้อยละ 100   จัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบ ประเมินชิ้นงาน ผลงาน เป็นต้น ซึ่งในการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูมีการวัดผลและประเมินผู้เรียนเพ่ือการเรียนรู้  (Assessment for 
Learning ) วัดผลและประเมินขณะเรียนรู้  (Assessment as Learning) วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
(Assessment of Learning ) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและประเมินผู้เรียนโดยใช้การประเมินตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) โดยครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของครู  (Self 
Assessment Report: SAR ) เป็นการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2545 รวมทั้งตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของครู   ตลอดจนโครงการและกิจกรรม    
ต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษา โดยครู
ได้น าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น และอีกปัจจัยอีกประการหนึ่งคือสถานศึกษาได้
จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูได้พัฒนา      
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา  และปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอน คือ โครงการนิเทศภายในซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
ครูให้มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้พัฒนา
ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ (Differentiated Supervision) 
และการนิเทศโดยผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนที่ 1 การประชุมก่อนการสังเกตการ
สอน (Pre  conference) ซึ่งเป็นการประชุมในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้แนวทางและหลักการใน
การนิเทศ ขั้นตอนที่ 2 การเยี่ยมชั้นเรียน และกิจกรรมการสังเกตการสอน (Observation) โดยการนิเทศ
โดย ผู้บริหารและการนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน (peer coaching )  ขั้นตอนที่ 3 การประชุมหลังการ
สังเกตการสอน (Post conference) โดยใช้กิจกรรมทบทวนผลการจัดกิจกรรมการสอน (After Action 
Review  : AAR) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (reflective practice)  และน าสิ่งที่ได้จากการทบทวนผลการ        
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จัดกิจกรรมการสอนมาด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงมาเพ่ือน าไปสู่ในการวางแผนด าเนินการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และขั้นตอนที่ 4 
(Evaluation) การประเมินผลการนิเทศ โดยมีการก ากับ ติดตาม (Monitoring) อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน
เพ่ือให้การด าเนินการนิเทศการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผลจากการด าเนินโครงการนิเทศ
ภายใน พบว่า ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ส่งผลให้ครูได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการครูผู้สอนดีเด่น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 และ ของสหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 ส าหรับคุณภาพของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลงาน
ต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่ และในระดับชาติ ดังได้เสนอไว้ในมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน   นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
การเรียน  พบว่า ครูได้มีการพัฒนาสื่อการสอน และสื่อที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้
สร้างสรรค์ผลงานทางการเรียนได้อย่างหลากหลาย และครูร้อยละ 100 ท าวิจัยในชั้นเรียนปีละ 1 เรื่อง  
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
              ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้
นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  การวิเคราะห์หลักสูตร 
สรุปการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โครงการสอน  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้
ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้  โครงการนิเทศการสอน 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน เครื่องมือส าหรับ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ผลงานวิจัยในชั้นเรียน บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครู และรายงานผลการประเมินตนเองของครู  
(Self Assessment Report: SAR ) 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง ผู้ เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูมีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และมีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้ เครื่ องมือ และวิ ธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน การจัด  
การเรียนรู้ 

1. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
 2. ครูหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดท าเนียบ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 3. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือให้
ผู้เรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 4. พัฒนาและจัดท าระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดให้เป็นระบบและ
ปฏิบัติได้จริง  
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
               1. โครงการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยประสานความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง    
                2. พัฒนาและจัดท าระบบหรือรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการกระบวนการกลุ่ม ( Group Process)           
                3. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชม และหน่วยงานภายนอกต่างๆในการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน 
                4. การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม 
                5. พัฒนาการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 
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                       ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
 
      จากการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน  และ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐานมี ดังนี้ 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  
  
ตารางที ่2  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน   ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
    1)  ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 83.49 ยอดเยี่ยม 
     2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  

86.05 ยอดเยี่ยม 

     3)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  65.11 ดีเลิศ 
     4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  83.83 ดีเลิศ 
     5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  74.10 ดีเลิศ 
     6)  ความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  97.65 ยอดเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  91.55 ยอดเยี่ยม 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 94.59 ยอดเยี่ยม 

     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  100 ยอดเยี่ยม 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 90.02 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ  ดีเลิศ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ 
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ตารางที่ 4  (ต่อ)  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา  ค่าร้อยละ  
ระดับ 

คุณภาพ  
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ดีเลิศ  
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ดีเลิศ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ 

 
แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ  
แนวทางการพัฒนา  
           แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  สถานศึกษา
มีแผนในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดยศึกษา 
วิเคราะห์ เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์มีแนวโน้มลดลงโดยใช้เทคนิค (Group Process)  หลักฐานเชิง
ประจักษ์ต่างๆ และหาข้อสรุปของวิธีการพัฒนา จัดท าบันทึกข้อตกลง และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 
            แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
และให้มีการพัฒนาบุคลากรตามแผน และมีการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC และ
กระบวนการนิเทศ 
            แผนปฏิบัติงานที่ 3  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการบูรณาการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการสอนแบบเชิง
รุก ( Active Learning ) และผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม ในรายวิชาสะเต็มศึกษา รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study :IS)  รายวิชาโครงงาน รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
หรือรายวิชาเพ่ิมเติมที่ส่งเสริมในการสร้างนวัตกรรม 
            แผนปฏิบัติงานที่ 4  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่ง 
ขึ้นโดยจัดท าเนียบรายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชม และหน่วย 
งานภายนอกต่างๆ ในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน                     
              แผนปฏิบัติงานที่ 5  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เพียงพอกับ
จ านวนห้องเรียนโดยการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 
ความต้องการช่วยเหลือ 
           - 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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