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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

 
 

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
 

วันที่   ๒๘   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

 ตามที่โรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเป้าประสงค์ 
  
 ข้าพเจ้า นายวรนพ เกิดทวี  ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน                  
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ และเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จึงได้ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบ
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
      ลงชื่อ 
           (นายวรนพ เกิดทวี) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 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 25๖๒ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในอนาคต รวมทั้งน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชน
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

จากการด าเนินงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25๖๒ 
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานฯ และชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง  จึงขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

        (นายสมยศ  บุญเจริญ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

                                                                 ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕6๓



 

สารบัญ 

 
           หนา้ 

บทสรุปผู้บริหาร           1 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

• ข้อมูลทั่วไป           ๕ 
• ข้อมูลครูและบุคลากร         ๕ 
• ข้อมูลนักเรียน          ๖ 
• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๖ 
• ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET)    ๗ 
• สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา     ๙ 
• ข้อมูลงบประมาณ         ๑๐ 
• สภาพชุมชนโดยรวม         ๑๐ 
• สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ    ๑๑ 

สว่นที ่๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
• มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน        ๑๑ 
• มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    1๖ 
• มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   1๙ 
• ผลการประเมินภาพรวม         ๒๒ 

สว่นที ่๓ สรปุผล แนวทางการพฒันา  
• จุดเด่น           ๒๓ 
• จุดควรพัฒนา          ๒๓ 

 • แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น       ๒๗ 

สว่นที ่๔ สรปุผลการด าเนนิงานมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน      

 • สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา       ๒๘ 
                
สว่นที ่๕ ภาคผนวก 

• หลักฐานข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๔๓ๆ                
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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
สอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จ านวน ๑,๗๐๘  คน มีข้าราชการครู ๙๑ 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 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการห้องเรียนสีขาว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ                  
มีจิตสาธารณะ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง มีการบริหารจัดการด้านการเงินในรูปแบบ
คณะกรรมการในการบริหารงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนและความเป็นระบบ
ของสถานศึกษา  
  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปัญหา ความต้องการของโรงเรียน โดยเน้น
การมีส่วนร่วม หลังจากนั้นประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

๓. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๕. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และส่งหน่วยงานต้น

สังกัด 
จึงส่งผลให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ

คุณภาพ สรุปผล ได้ดังนี้ 
  



๒ 
 

ผลการด าเนินงาน 

๑. ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดเีลิศ  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับด ีเลิศ 
เนื่องมาจากสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามความต้องการ
พัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมซนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอยู่ในระดับดี เลิศ ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสาร  
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างซัดเจน ส าหรับด้าน
กระบวนการบริหารจัดการมีผลประเมินอยู่ ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ
ด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ 
ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนา แก้ปัญหารายบุคคล  รวมทั้งครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับทุกกลุ่มสาระ มีการจัดท าแบบบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน และบันทึก
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

๒. หลักฐานสนับสนุน : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์                    
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยผ่านการท าโครงการ/ กิจกรรม
ต่าง ๆ  โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต การใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสืบค้น การใช้
งานการออกแบบจากคอมพิวเตอร์  การใช้เทคโนโลยีในเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดีเลิศ  มีผล
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดีเลิศ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ไทย  ผู ้เรียน
ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถนะตามเกณฑ์ มีทักษะในการเล่นกีฬา ออกก าลังกายและแสดงออก
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ทางดนตรี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียน  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ
วางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  
พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   จัดหาพัฒนา
และบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  
ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกึึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูออกแบบ
การวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งน าผลไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดนิเทศการเรียนการสอนของครูภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้
ข้อมูลย้อนกับแก่ครูผู้สอน น าผลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมผู้เรียน มีบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างดีเยี่ยม 
และมีประสิทธิภาพ 
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๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

แผนปฏิบัติการที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ให้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

แผนปฏิบัติการที่ ๒  จดักิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การ
ค้นคว้า ออกแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

แผนปฏิบัติการที่ ๓  จัดให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ในทุก
ระดับชั้นและเผยแพร่นวัตกรรมที่คร ูบุคลากร และนักเรียนสร้างขึ้นต่อสาธารณชน 

แผนปฏิบัติการที่ ๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการที่ ๕ ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรบูรณาการ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
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สว่นที ่๑ ขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศึกษา 
 

 

ชื่อโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  ที่อยู่ เลขท่ี  ๑  หมู่  ๒  ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง   
จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๕๐  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต ๘   
โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๖๑-๓๙๐ โทรสาร ๐๓๒-๒๖๑-๓๙๐-๑ 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
Website: http://www.kuru.ac.th/ facebook : https://th-th.facebook.com/kururat/ 
 

๑.๒  ข้อมลูบุคลากรทางการศึกษา 
๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบ้รหิาร ครผููส้อน ครอูัตราจา้ง ครตูา่งชาต ิ เจ้าหนา้ที่อืน่ๆ 
ปีการศึกษา 25๖๒ 1 ๙๑ ๑ ๖ ๑๙ 

ที่มา: กลุ่มงานบุคลากร (ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓) 
 

๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวชิา จ านวน  (คน) 
ภาระงานสอนเฉลีย่ของคร ู ๑  คน 
ในแตล่ะสาขาวชิา  (ชม./สปัดาห์) 

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 1๕ ๑๙.๙๓ 

๑.๑  ข้อมลูทัว่ไป 

14% 

64% 

22% 

 วุฒิการศกึษาสงูสดุของบุคลากร 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

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


๖ 
 

สาขาวชิา จ านวน  (คน) 
ภาระงานสอนเฉลีย่ของคร ู ๑  คน 
ในแตล่ะสาขาวชิา  (ชม./สปัดาห์) 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1๖ ๒๐.๗๕ 
8. ศิลปะ ๖ ๒๓.๖๖ 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๓๑.๔ 
10. แนะแนว 3 2๐.๖๗ 

รวม ๙๒  

 

ระดบัชัน้เรียน  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 ๑๖๗ ๑๖๒ ๑๔๐ ๔๖๙ ๙๐ 1๐๑ ๑๐๐ ๒๙๑ ๗๖๐ 

หญิง ๒๐๐ ๑๘๑ 1๘๒ ๕๖๓ 1๒๙ 1๑๓ 1๔๓ ๓๘๕ ๙๔๘ 
รวม  3๖๗ 3๔๓ 3๒๒ ๑๐๓๒ 2๑๙ 2๑๔ ๒๔๓ ๖๗๖ ๑,๗๐๘ 

เฉลีย่ต่อหอ้ง  4๑:1 ๓๘:1 3๖:1 ๓๘:๑ ๒๗:1 ๒๗:1 ๓๐:1 ๒๘:๑ ๓๓:๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

๑.๓  ข้อมลูนักเรยีน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  25๖๒      รวม   ๑,๗๐๘  คน 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 

๓๖๗ 

๓๔๓ 

๓๒๒ 

๓๖๐ 

๓๕๓ 

๓๒๒ 

เปรียบเทยีบจ านวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๑-๓  
ปีการศกึษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ม.๔ 

ม.๕ 

ม.๖ 

๒๑๙ 

๒๑๔ 

๒๔๓ 

๒๓๕ 

๒๕๓ 

๒๓๐ 

เปรียบเทยีบจ านวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๔-๖  
ปีการศกึษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 
ภาษาอังกฤษ 

 IS

45.71 
33.27 
33.62 

60.74 
73.57 

67.72 
54.95 

33.11 
64.00 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ  ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖  ปีการศึกษา 25๖๒ 



๗ 
 

๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ประจ าปีการศึกษา  25๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ประจ าปีการศึกษา 25๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒)  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)            
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ปีการศึกษา  25๖๐ – 25๖๒ 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐาน(O-NET)  
ประจ าปกีารศึกษา 25๖๐-25๖๒    ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๕  ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ (O-NET) 
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๘ 
 

๓)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET)   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ประจ าปีการศึกษา  25๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ประจ าปีการศึกษา 25๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔)  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)            
    ปีการศึกษา  25๖๐ – 25๖๒ 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐาน(O-NET)  
ประจ าปกีารศึกษา 25๖๐-25๖๒     ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๖ 
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๙ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
53% 

แหล่งเรียนรู้
ภายนอก 
47% 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา 25๖๒ 
ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/ปี) 

๑. ห้องสมุด ๑,๘๙๖ 
๒. ห้องวิทยาศาสตร์ ๒,๐๒๔ 
๓. ห้องคอมพิวเตอร์ ๑,๙๖๒ 
๔. ห้องแนะแนว ๑,๔๘๗ 
๕. ห้องอาเึียน ๑,๒๒๑ 
๖. ห้องดนตรี ๑,๔๐๕ 
๗. ห้องสหกรณ์ ๑,๔๔๗ 
๘. สวนเศรษฐกิจพอเพียง ๑,๑๐๖ 
๙. ธนาคารโรงเรียน ๑,๕๓๒ 

๑๐. ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอจอมบึง ๘๔๕ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา25๖๒ 
ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/ปี) 

๑. ๑๐ อ าเภอในจังหวัดราชบุรี ๑,๘๒๕ 
๒. หาดนวกร ประจวบคีรีขันธ์ ๑๑๕ 
๓. ตลาดอมยิ้ม(วัดตลาดความ) ๑,๔๔๑ 
๔. ก าแพงแสน ๑๐๘ 
๕. กาญจนบุรี ๑๒๐ 
๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ๔๐ 
๗. วัดถ้ าสิงโตทอง ๓๕๐ 
๘. พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน ๓๖๒ 
๙ สถานปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัย ๓๖๐ 

 
แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนกับ 

ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
  
  
    
   
  

 
 
  

๑.๖  ข้อมลูการใชแ้หลง่เรียนรูภ้ายในละภายนอกโรงเรยีน  ปีการศกึษา  25๖๒ 



๑๐ 
 

1.7  ข้อมลูงบประมาณ 
 ประมาณรายรับของสถานศึกษา 

ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณ (รับ-จ่าย) ของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายรบั จ านวน/บาท รายจา่ย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 45,071,103.91 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 45,071,103.91 
เงินนอกงบประมาณ 14,389,121.16 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10,529,837.78 
เงินอ่ืน ๆ(ระบุ) 134,630.00 งบอ่ืน ๆ (ระบุ) 134,630.00 

รวมรายรบั 59,594,855.07 รวมรายจา่ย 55,735,571.69 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75.63  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๖๗  ของรายรับ  

ที่มา : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ( ณ วันที่ ๒๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
1.8  สภาพชุมชนโดยรวม 

    ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน หลายหมู่บ้าน มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายกันเกือบ
เต็มพ้ืนที่ ต าบลจอมบึง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ด้านหลังติดกับทุ่งนา  ด้านข้างโรงเรียนทั้งสอง
ด้านติดกับบ้านเรือนราษฎร  ส่วนด้านหน้า ติดกับถนนราชบุรี – จอมบึง และหมู่บ้าน อาชีพหลักของชุมชน 
คือ อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ไทยทรงด า  ผ้าจกรางบัว 
     ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  อาชีพหลัก คือ รับจ้าง 
เกษตรกรรม และอาชีพพาณิชยกรรม ประกอบกิจการหอพัก  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๕๐,๐๐๐  บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 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 ชุมชนได้รับอิทธิพลจากสื่อแล ะสิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ พึงประสงค์                 
จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนหลายคนไม่จบการศึกษา  และผู้เรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียน
โดยรถรับจ้างรายเดือน  ดังนั้น  การเรียนเสริมเพ่ิมเติมและการเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียนจึงกระท าได้ยาก
ขึ้น 
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1.9) สรปุผลการประเมนิจากหนว่ยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
  ๑. ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยฝึกทักษะท าแบบทดสอบ  สามารถใช้กระบวนการ
คิดแปลกใหม่แตกต่างเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ควรปลูกฝังเจตคติที่ดี ด้านความกระตือรือร้น สนใจ
ใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน  เพ่ือน และครู เข้าร่วม
การเรียนซ่อมเสริมและน าความรู้กลับมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ควรฝึกประเมินความก้าวหน้า
ของตนเอง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการการเรียนรู้ของตนอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูค้นคิดนวัตกรรมการสอน  สื่อการเรียน และปรับปรุง
กระบวนการทดสอบให้สอดคล้องกับวิธีการทดสอบระดับชาติ  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริม
การอ่าน คิด วิเคราะห์ ปรับวิธีการวัดผลประเมินผล โดยวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เน้นเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก สร้างความรู้สึกที่มีความสุขในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น อาศัยสื่อเป็นตัวเชื่อมโยง
การเรียนรู้จากเรื่องยากท าให้เป็นเรื่องที่ง่ายส าหรับผู้เรียนที่มีความต่างศักยภาพกันนอกจากนี้ควรจัดให้มีวิชา
เลือกให้มากขึ้นส าหรับนักเรียนที่ไม่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  ๓.  สถานศึกษาควรพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาโดยน ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายใน และน าวัตถุประสงค์  จุดเน้นของ
สถานศึกษา ตลอดจนบริบทของท้องถิ่น เพ่ิมเข้าไปในมาตรฐานของสถานศึกษา ปรับปรุงระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพอย่างครบถ้วนและน าไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง 
 

สว่นที ่ ๒  ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

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

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดเีลิศ 

 

มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพผูเ้รยีน 

ระดบัคณุภาพ : ระดบัดีเลศิ 

1. กระบวนการพฒันา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณในวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งในการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ มีกิจกรรม
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ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เช่น การจัดกิจกรรม
สัปดาห์สดุดีครูกลอนสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทย ค่ายรมณียาภาษาไทย ค่ายบรูณาการภาษาส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่ายคณิตศาสตร์ 
ส่งเสริมผู้เรียนในทักษะต่างๆตามกระบวนการของกิจกรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยทางโรงเรียนได้จัด
นโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ คิดโดยใช้วิจารณญาณ ในกระบวนการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระต่างๆตามแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น การเรียนการสอนตามกระบวนการ 5E มีการมอบหมายงานที่
นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด เช่น การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ เป็นต้น ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอีกมากมาย เช่น กิจกรรมราชบุรีศึกษา 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ฯลฯ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรม                
คุรุราษฎร์นิทรรศ กิจกรรมราชบุรีศึกษา เปิดสอนรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา รวบรวม
ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ภายใต้การท างานเป็นทีมอย่างมีระบบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการด าเนินงานกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาร่วมกัน และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีระบบ แบบแผน ขั้นตอน เช่น ค่ายสังคมศึกษา กิจกรรม
อบรมขับขี่ปลอดภัย กฎจราจร เป็นต้น ครูผู้สอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน 
ชิ้นงานที่ต้องผ่านกระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นทีม ซึ่งผลงานผ่านการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การ
รวบรวมหาข้อมูล จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ประสบความส าเร็จ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร เช่น ปรับปรุงห้องสืบค้น พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ ให้
เพียงพอต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน และเรียนรู้อย่างทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และมีประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการเสริม
ทักษะให้กับผู้เรียนที่สนใจและมีความสามารถ สนับสนุนให้ผู้เรียนแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี และทุกฝ่ายได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทางด้าน
วิชาการ รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก                   
มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามกระบวนการและหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมสอนเสริม
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ GAT,PAT สูงขึ้น 
มีการส่งเสริมกิจกรรมหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การประกอบการและการมีงานท า ส่งเสริมการออกแบบ
เรียนรู้และประเมินผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรให้ครบทั้ง ความรู้ ทักษะ เจตคติ พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน โดยเปิดสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
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รายวิชาโครงงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามความสนใจทางอาชีพและรายวิชาเลือกในมัธยมศึกษาตอน
ปลายตามกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมหลักสูตรและกิจกรรม Career part เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางอาชีพ  
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างงานแนะแนวกับครูประจ าชั้น นอกจากนี้ มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน            
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมพิเศษต่างๆ   กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย  การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
สังคมด้วยความเต็มใจ  ได้แก่ กิจกรรม นศท. กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ตลอดจนจัดค่ายส่งเสริมด้านวิชาการ 
มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือเรียนรู้นอกเวลาเรียน การเสริมโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งนี้กลุ่ม
บริหารงานวิชาการกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการประชุม
วิชาการ เพ่ือวางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายเพ่ือให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหารเรื่อง “สพฐ.ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น  โรงเรียนสีขาว  เศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสิ่งแวดล้อม” โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยมีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
เยาวชนคนดี ศรีคุรุราษฎร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพ่ือปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีเหมาะสมตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรม
ผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ หรือมีค่านิยมทั้ง ๑๒ ประการ ส่งเสริมนโยบาย
ของ สพฐ. โดยมีกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีการส่งเสริมการแต่งการของนักเรียนและความประพฤติ
นักเรียน กิจกรรมเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน รณรงค์งดสูบบุหรี่ ต่อต้าน          
ยาเสพติด ส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว และสร้างเสริมทักษะชีวิต โดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง 
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าใน
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมถึงภูมิปัญญาไทย โดยโรงเรียนได้
จัดท าหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาท้องถิ่น จอมบึงศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครูผู้สอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการเรียนการสอนและโครงการสอน เพ่ือปลูกฝัง
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังค่านิยมในความเป็นไทย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมราชบุรีศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนทุก
ระดับชั้น เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาและมรดกทางปัญญาของบรรพชนไทยในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมเสน่ห์วิถี 8 
ชาติพันธุ์ เป็นการให้ความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจอมบึง วิถีชีวิตในอดีต และกลุ่มชาติพันธุ์ในจอมบึง มีการ
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์  ค่ายอบรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ใน
เรื่องดนตรีไทย และนาฏศิลป์ พร้อมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี มีระบบการแนะแนว ระบบดูแลนักเรียน มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูล DMC          
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เด็กพิเศษเรียนร่วม และเสริมสร้างการมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีการประเมินสุขภาพจิตของ
นักเรียน โดยการประเมิน SDQ มีการแปลผลการประเมิน มีการติดตามผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้ผ่อนคลายตามความถนัดและความชอบของผู้เรียน เช่น กิจกรรมชุมนุม ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา กีฬาภายใน “พิกุลแก้วเกมส์”การแข่งขันกีฬาเยาวชนเทศบาลต าบลจอมบึง การส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี/นาฏศิลป์ ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนมีอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีการตรวจสุขภาพประจ าปี              
ก า ร รู้ เ ท่ าทั นและรู้ จั ก ดู แ ล รั กษาตน เอ ง ให้ ป ลอดภั ย  รู้ จั ก ป้ อ ง กั น ตน เอ ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อุ บั ติ ภั ย  
ไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถแก้ปัญหาเมื่อเผชิญ
สถานการณ์คับขันได ้

 
๒. ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินการเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับ
คุณภาพ     ดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๖.๗๐ ประเมินจากการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในแต่ละวิชาและทุก
ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผล และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีผลงานเชิงประจักษ์ เช่น การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานจาก
กิจกรรมราชบุรีศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถใช้การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นงานที่ประสบ
ความส าเร็จและน่าสนใจ จนส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติใน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ เช่น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ เป็นต้น มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้
ในการน าเสนอผลงานผ่าน Facebook  ได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ มีผู้เรียนที่มีความสามรถด้านเทคโนโลยี 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการประกวดหนังสั้น เรื่อง ออมยุคใหม่ อย่างไรได้ผล 
เป็นต้น อีกทั้งผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และพบว่า
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ๒ ึึ่งมีค่าเป้าหมายในการพิจารณาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี มีความ
พร้อมในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ ๗๖.๑๑ อยู่ในระดับ ดี และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพโดยผ่านการฝึก
ทักษะในการท างาน การศึกษาข้อมูลด้านอาชีพ โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการท างานประกอบอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย ร้อยละ๘๔.๙๗ อยู่ในระดับ ดีเลิศและผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด ต่างๆ มีการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด จัดท าห้องเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาว ซึ่งทางโรงเรียน
ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวในระดับทอง รักการออกก าลังกาย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีมนุษย-
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเข้าใจ ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถปรับตัว
และร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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๓. จดุเด่น 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน               

เพ่ือเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะใน
การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีทักษะ
ชีวิตด้านการประกอบอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียนจากโครงงานอาชีพ  ประกอบกับงานแนะแนวมีการ
ประสานกับครูที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนสามารถค้นพบความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ตรงตามอาชีพที่ต้องการ  พร้อมทั้งใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง เข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนและวัดในท้องถิ่น มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการรักษ์ท้องถิ่น เช่น รายวิชาจอมบึง
ศึกษา  กิจกรรมราชบุรีศึกษา มีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นการยอมรับในศักยภาพและความแตกต่างเฉพาะ
บุคคล ท าให้นักเรียนใช้ความแตกต่างเฉพาะบุคคลร่วมกันจัดกิจกรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี เกิดการท างาน
ร่วมกัน เรียนรู้และยอมรับซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ได้รับการรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ  ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและการจัดสวนแก้ว  และประเภทดนตรีไทย เป็นต้น 

๔. จุดควรพัฒนา 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
2) ส่งเสริมและค้นหาผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

ส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มนี้อย่างจริงจัง 
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ พร้อมทั้งน าผลงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์
ขึ้นมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
ความเร็วของอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด หรือสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

6)  พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
การตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิตทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข   

 
 



๑๖ 
 

ระดบัคณุภาพ : ดเีลิศ 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ
ประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน1 มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการท างานที่มีคุณภาพ มีการวางแผนงาน ปฏิบัติงานตามแผนงานและยึดหลัก
ประหยัดและคุ้มค่า ควบคุมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตามและประเมินผลพร้อมรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาที่เป็น
ระบบและชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามส่วน
ราชการในสถานศึกษา  ท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการด าเนินการผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาทราบผล
และอนุมัติเห็นชอบ มีการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องจากการท า SAR สถานศึกษา สารสนเทศของ
สถานศึกษา และการรายงานการปฏิบัติงาน  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา เช่น หลักสูตรบูรณาการราชบุรีศึกษา การจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  การจัดกิจกรรมวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งใน
กลุ่มโรงเรียน หน่วยงานต่างๆตลอดจนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นอกจากนี้หลักสูตรของสถานศึกษายังเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน รวมถึงเชื่อมโยงวิถีชีวิตและการปฏิบัติจริง เช่น การแนะแนวอาชีพ แนะแนว
ทักษะชีวิต ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดท า
วิชัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ของโรงเรียนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมีกระบวนการการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  จัดท าแผนพัฒนาตนเองของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) และอบรมตามสายงาน ตามความสนใจ ส่งเสริมการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รวบทั้งติดตามการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศ
ติดตามและพัฒนา นอกจากพัฒนาระบบการจัดการทั้งด้านวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพแล้ว 
ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ยังมีกระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
กระบวนการด าเนินงานอย่างมีแบบแผน ขั้นตอนชัดเจน ตามวงจรของ PDCA หรือ Deming Cycle ดังนี้         
1) การวางแผน (Plan: P) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน และเป็นส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อนการท างานใน
ส่วนอ่ืนให้เกิดประสิทธิผล ๒) การปฏิบัติตามแผน (Do: D) ทุกคนลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ๓) การตรวจสอบ (Check: C) หลังการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเป็นที่เรียบร้อย จะมีการตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และใช้แบบประเมินความคิดเห็นชนิดต่างๆเพ่ือตรวจสอบความ
พึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม และ ๔) การปรับปรุงการด าเนินงาน (Action: A) เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
ต่างๆ จะมีการประเมินผลการท างาน เพื่อพิจารณาถึงข้อดี และข้อเสียที่เกิดขึ้น และน าไปพัฒนาการท างานใน
ปีต่อๆไป2 
  
                                                           
1 สารสนเทศของสถานศึกษา 
2 การด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม 



๑๗ 
 

ส่วนในเรื่องของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้นั้น ทาง
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึ้น และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งหวังให้การปฏิรูปการศึกษา
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การ
จัดหา การติดตั้งการประเมินระบบ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และบริหารงาน ในเว็บไซต์โรงเรียน www.kuru.ac.th ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส าหรับจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้อีกด้วย3 
  
2. ผลการพัฒนา  
 ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสั ยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา                 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมซน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิง
ระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  พ.ศ. 256๑ – 256๓   แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
256๒ และรายงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 256๒ 

๒.๒ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ จัดการศึกษา             
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาแนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) และสารสนเทศของ
สถานศึกษา  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผน
พัฒนาคณุภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๓ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรี 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่หลากหลาย และกิจกรรมชุมนุม ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้ง
ครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง
มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้
เป็นอย่างดี ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และผลจากการด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ถึงดีเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง มีการ
ประเมินขอมี/เลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะทั้ง ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ครู คศ.๑ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN)   ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ ๙๘.๙๐ มีการพัฒนาตนเอง อบรม สัมมนา เกิน ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป  ร้อยละ ๙๔.๕๑ เข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)และมีการจัดการน าเสนอชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามความสมัครใจของกลุ่มสาระการเรียนรู้   

                                                           
3 เอกสารแผนปฏิบตัิการ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๑๕๔,๔๐๐,๔๐๓ 



๑๘ 
 

ร้อยละ ๙๗.๘๐ มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  และร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้และน าข้อมูล
ย้อนกลับมาปรับใช้ในกระบวรการพัฒนาทั้งตนเองและผู้เรียน 

๒.๕ การตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของคณะท างาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ผลดังนี้ คณะกรรมสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และผู้เรียนของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ มีความคิดเห็นด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยรวมในทุกด้านอยู่ในระดับ ดีมาก 
โดยคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ ๒ จะสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ ๑ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะท างานมีการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

๒.๖ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึ้น และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียน Facebook ของโรงเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียน                     
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์สนับสนุนให้มีการจัดสรรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุกการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ จากการส ารวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามอาคารเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน                     
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ มีทีวีที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนและห้อง
ส านักงานต่างๆ จ านวน ๗๙ เครื่อง  คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล และการ
บริหารจัดการ จ านวน ๓๔๔ เครื่อง ชุดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จ านวน ๔ เครื่อง Active Board กระดาน
อัจฉริยะ จ านวน ๒ ชุด และ Table จ านวน ๕๐ เครื่อง ทั้งนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุกการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนได้ใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆของครูและนักเรียน เพ่ือง่ายต่อการจัดการเรียนรู้ โดยติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
แบบไร้สาย หรือ wifi บริเวณต่างๆรอบโรงเรียนทั้งในระบบคลื่นสัญญาณ ๒.๔ GHz และ ๕ GHz รวมจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๐ เครื่อง 

 
๓. จุดเด่น 

๓.๑ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ ใช้วิธีการประชุมที่
หลากหลายวิธี อาทิ การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

๓.๒ มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน แบ่งส่วนราชการผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรับข้อเสนอแนะและด าเนินการต่อไป 

๓.๓ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษา ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตและการ
ปฏิบัติจริง 

๓.๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ มีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพของตนเอง จึงมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถตาม
สายงานสอนและภาระหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารและฝ่าย ช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกและ



๑๙ 
 

ระดบัคณุภาพ : ดเีลิศ 

เป็นที่ปรึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ID PLAN) และอบรมตามสายงาน ตามความสนใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักถึงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน ฝ่ายนิเทศมีการก ากับ ติดตามการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการสอนและพัฒนาตนเอง 

๓.๕ การด าเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้              
ยึดแนวทางตามวงจรของ PDCA หรือ Deming Cycle ดังนี้ 1) การวางแผน (Plan: P) ๒) การปฏิบัติตาม
แผน (Do: D) ๓) การตรวจสอบ (Check: C) และ ๔) การปรับปรุงการด าเนินงาน (Action: A) ส่งผลให้การ
ด าเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความ
ต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ และสามารถพัฒนาผลการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๓.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้ด าเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามกระบวนการ Active Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัดและความสนใจ 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

1) จัดท าระบบก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการไม่มีข้อผิดพลาด หรือมีข้อผิดพลาด
น้อยลงในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) การสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรและตระหนักมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกๆ
ด้านโดยใช้ความรู้ความสามารถ  

๔)  การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีแผนการพัฒนาและงบประมาณอย่าง 
      ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕)  ได้รับการสนับสนุน ที่ปรึกษา ค าแนะน าจากศึกษานิเทศก์ โดยดูจากสภาพจริง 
๖)  ปรับการด าเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในเรื่อง

ของการพัฒนา ซ่อมแซม หรือปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในด้านต่างๆให้รวดเร็วมากขึ้น 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
๑. กระบวนการพฒันา 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีเป้าหมายคือ มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต เป็นผู้น า
ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ



๒๐ 
 

พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ครูจัดท าแผนการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ และส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ทั้งนี้เปิดสอนรายวิชาที่เน้นให้นักเรียนได้เลือก
เรียนทั้งแผนการเรียนสามัญ และแผนการเรียนวิชาชีพ เช่น  จัดให้มีการเรียนแผนการเรียนอาชีพเน้น
เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้น จัดให้มีการเรียนในรายวิชาโครงงาน และวิชาการศึกษาค้นคว้า 
โรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม มีการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP/IIP และได้จัดครูดูแลนักเรียนกลุ่มดังกล่าว เพ่ือดูแล 
แก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีครูแนะแนวที่เปิดโอกาสให้นักเรียนปกติได้ขอค าปรึกษาทั้งด้านการเรียน และ
พฤติกรรมส่วนตัว โรงเรียนมีการจัดท ากิจกรรม และโครงการที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้น
กิจกรรมที่โดดเด่น สามารถน ามาเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนคือ กิจกรรมบูรณาการราชบุรีศึกษา ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รักและหวงแหน รากเหง้าท้องถิ่นของตนเอง โดยได้จัดให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษา
ความเป็นมา และจุดเด่นของแต่ละอ าเภอในจังหวัดราชบุรี แล้ วน าความรู้ที่ได้มาสรุปความรู้ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และต่อยอดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้คิดสร้างสรรค์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ ที่มีใน
แต่ละอ าเภอ ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการใช้กระบวนการแบบ Active 
Learning โดยมีการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ให้กับคุณครูและนักเรียนในการค้นคว้าด้วยตนเองเสริมในการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผน
ก าหนดวัตถุประสงค์และระดับนักเรียนชัดเจน การออกแบบเป็นระบบ น าเสนอถูกต้องตามล าดับขั้นของ
ประเภทสื่อนั้นๆ มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ และสร้างโอกาสให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เพ่ือตอบสนองสมรรถนะของนักเรียน ๕ สมรรถนะ คือ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะการใช้
ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เน้นการจัดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วม
ท า มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน อีกทั้งยังร่วมกับครูในการจัดมุมประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยครูเป็นที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยในตนเอง เพ่ือปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน โดยครูได้ให้ความรักความเอาใจใส่การดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างเต็มศักยภาพของครู ให้เด็กรักเด็กให้รักที่
จะเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาสร้างองค์ความรู้และใช้ความรู้อย่างมีความคิดและสร้างสรรค์พร้อมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดนิเทศการเรียนการสอนของครูภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้ข้อมูล
ย้อนกับแก่ครูผู้สอน น าผลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมผู้เรียน มีบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมีการจัดประกวดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดย
ให้ครูและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟัง มีกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะและให้ข้อมูลย้อนกลับ  เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

 



๒๑ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม  ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ที่มีความ
จ าเป็นและความต้องการช่วยเหลือพิเศษ มีการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล แบบบันทึกการให้ค าปรึกษารายบุคคล และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้มีการเผยแพร่ ในกิจกรรม
บูรณาการราชบุรีศึกษา ครูผู้สอนทีการใช้สื่อเทคโนโลยี ใช้ในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากโรงเรียน
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีของครู โดยโรงเรียนมีการติดตั้งโปรเจคเตอร์และโทรทัศน์ส าหรับ
สอนไว้เกือบทุกห้องเรียน และห้องสมุดของโรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวดให้คุณครูและ
นักเรียนเข้ามาใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ท าให้ครูเกิดการจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้หลากหลาย และ
ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น รวมถึงผล          
O-Net เพ่ิมขึ้นในบางรายวิชา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ดีขึ้น
ตามล าดับ อีกทั้งยังท าให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สอดคล้องกับพันธกิจของ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ที่ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล ประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนได้รับการวัดผล ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ มีทั้งก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน มีผลการประเมินย้อนกลับเป็นคะแนนแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองในแต่ละ
ด้าน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  นิเทศการ
เรียนการสอนของครูภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  มีกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมีการจัด
ประกวดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยให้ครูและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟัง มีกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะและให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ 
 
๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้อย่างหลากหลาย มีหลักฐานปรากฏชัดและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ครูและนักเรียนมีการเน้น
เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และรู้จักใช้สื่อ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการ
เรียนการสอน และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับทุกกลุ่ม
สาระ มีการจัดท าแบบบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน และบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูมีความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรม และประกวดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีการเสริมแรงโดยการมอบเกียรติบัตร รางวัล
แก่ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นได้มาตรฐาน เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานในทุกด้านมีประสิทธิภาพ 



๒๒ 
 

 

๔.  จุดควรพัฒนา 
1) เผยแพร่กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียน 
2) ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต่อเนื่อง 
3) ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนโดยควบคู่ไปกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4) ฝ่ายบริหารก าหนดให้กิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอนเพ่ือให้ข้อมูล

ย้อนกลับ และกิจกรรมอ่ืนๆทีท าให้เกิดการพัฒนาด้านผู้เรียน สถานศึกษาและตัวครูเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ครู
ทุกคนต้องปฏิบัติและมีการรางงานผลทุกภาคเรียน 
 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดบั ๔  ดเีลศิ 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับดเีลิศ  มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับดเีลิศ ทั้งนี ้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ดีขึ้น และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏ
อย่างชัดเจน ผลประเมินในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง                  
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ วิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม โครงการที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  มีการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและสถานศึกษา 

 

 
 



๒๓ 
 

 ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 
ได้ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือดังนี้ 
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 ประกอบกับ
งานแนะแนวมีการประสานกับครูที่ปรึกษาในการ
ด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนสามารถค้นพบ
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ตรงตามอาชีพที่
ต้องการ  พร้อมทั้งใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย โดย
ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนและวัดในท้องถิ่น มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ส่งเสริมการรักษ์ท้องถิ่น เช่น รายวิชาจอมบึงศึกษา  
กิจกรรมราชบุรีศึกษา มีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นการ
ยอมรับในศักยภาพและความแตกต่างเฉพาะบุคคล 
ท าให้นักเรียนใช้ความแตกต่างเฉพาะบุคคลร่วมกันจัด 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณสูงขึ้นกว่าเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) ส่งเสริมและค้นหาผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มนี้อย่างจริงจัง 

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ พร้อมทั้งน าผลงานที่ผู้เรียน
สร้างสรรค์ข้ึนมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบความเร็วของอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม
และใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ 
รวมทั้งพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ส ถ านศึ กษาก าหนด  หรื อ สู ง กว่ า เป้ าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

6)  พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  



๒๔ 
 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
กิจกรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี เกิดการท างาน
ร่วมกัน เรียนรู้และยอมรับซึ่งกันและกันได้เป็น
อย่างดี ได้รับการรับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ  
ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและการจัดสวนแก้ว  
และประเภทดนตรีไทย เป็นต้น 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้รับการตรวจสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ สร้างเสริม
สุขภาพจิตที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข   

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหาร 

๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้วิธีการประชุมที่หลากหลายวิธี 
อาทิ การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน ยึด
หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

๒. มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน แบ่งส่วน
ราชการผู้ รับผิดชอบตามหน้าที่  พร้อมทั้ งมีการ
ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรับ
ข้อเสนอแนะและด าเนินการต่อไป 

๓. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษา ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตและการปฏิบัติ
จริง 

๔. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ มีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพของตนเอง จึงมี
การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถตามสาย
ง า น ส อ น แ ล ะ ภ า ร ะ ห น ้า ที ่ เ พื ่อ ข ับ เ ค ลื ่อ น
กระบวนการต่างๆได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารและฝ่าย 
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยให้ค าแนะน า อ านวยความ 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหาร 

1) จัดท าระบบก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การด าเนินการไม่มีข้อผิดพลาด หรือมีข้อผิดพลาด
น้อยลงในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) การสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนควร
และตระหนักมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกๆด้าน
โดยใช้ความรู้ความสามารถ  
๔)  การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ควรมีแผนการพัฒนาและงบประมาณอย่าง       
ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕)  ได้รับการสนับสนุน ที่ปรึกษา ค าแนะน าจาก
ศึกษานิเทศก์ โดยดูจากสภาพจริง 
๖)  ปรับการด าเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในเรื่อง
ของการพัฒนา ซ่อมแซม หรือปรับปรุงการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในด้านต่างๆให้รวดเร็ว
มากขึ้น 

 



๒๕ 
 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหาร(ต่อ) 

สะดวกและเป็นที ่ปร ึกษา คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) และอบรมตาม
สายงาน ตามความสนใจ ผู้บริหาร  คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกันแก้ปัญหาของผู้เรียน ฝ่ายนิเทศมีการ
ก ากับ ติดตามการอบรม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งผลให้คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความสามารถในการสอนและพัฒนา
ตนเอง 

๕. การด าเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ยึดแนวทาง
ตามวงจรของ PDCA หรือ Deming Cycle ดังนี้ 1) 
การวางแผน (Plan: P) ๒) การปฏิบัติตามแผน (Do: 
D) ๓) การตรวจสอบ (Check: C) และ ๔) การ
ปรับปรุงการด าเนินงาน (Action: A) ส่งผลให้การ
ด าเนินงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความ
ต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ และสามารถพัฒนาผลการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๖. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีทักษะ
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้ด าเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้
สื่อเป็นเชิงประจักษ์ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามกระบวนการ Active Learning ที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัดและความ
สนใจ 

 

 
 
 
 



๒๖ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
 

    โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ น้ น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างหลากหลาย มีหลักฐาน
ปรากฏชัดและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ครูและ
นักเรียนมีการเน้นเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือ
สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อท่ีหลากหลาย และรู้จักใช้สื่อ เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นใน
การพัฒนาการสอนนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล ประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนรู้ 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมมูลย้อนกลับทุก
กลุ่มสาระ มีการจัดท าแบบบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน และบันทึกการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ครูมีความกระตือรือร้น ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม และประกวดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีการเสริมแรงโดยการ
มอบเกียรติบัตร รางวัลแก่ครูและบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่นได้มาตรฐาน เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานใน
ทุกด้านมีประสทิธิภาพ 

 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
 

1) เผยแพร่กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียน 
2) ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และต่อเนื่อง 
3) ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนโดยควบคู่ไป

กับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4) ฝ่ายบริหารก าหนดให้กิจกรรม ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอนเพื่อให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และกิจกรรมอ่ืนๆทีท าให้เกิดการพัฒนา
ด้านผู้เรียน สถานศึกษาและตัวครูเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติและมีการรางงานผล
ทุกภาคเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

แผนปฏิบัติการที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ให้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

แผนปฏิบัติการที่ ๒  จดักิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การ
ค้นคว้า ออกแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

แผนปฏิบัติการที่ ๓  จัดให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ในทุก
ระดับชั้นและเผยแพร่นวัตกรรมที่คร ูบุคลากร และนักเรียนสร้างขึ้นต่อสาธารณชน 

แผนปฏิบัติการที่ ๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการที่ ๕ ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรบูรณาการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รียน 
1.1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 

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

กิจกรรมสัปดาห์สดุดีครูกลอน
สุนทรภู่ 
กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมค่ายรมณียภาษาไทย 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ส่งเสริม
ทักษะด้านภาษา 
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส่งเสริม
ทักษะการคิดค านวณ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งาน
ห้องสมุด 

- ตัวอย่างผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 
-รายงายผลการจัดกิจกรรมของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 
- ผลงานการเขียนรายวิชาภาษาไทย 
- ผลงานด้านการพูดรายวิชาภาษาไทย 
- ผลงานของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
- ภาพกิจกรรมการอ่านของนักเรียนใน
ห้องสมุด 
- ภาพกิจกรรมการส่งนักเรียนเข้าร่วม
ประกวดยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน 
- แบบบันทึกการอ่าน 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรมราชบุรีศึกษา 
กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน
วิชาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 
- ชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ชิ้นงานราชบุรีศึกษา 
- เกียรติบัตรการแข่งขันที่ต้องใช้การคิด
วิเคราะห์ 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

กิจกรรมคุรุราษฎร์นิทรรศ 
กิจกรรมราชบุรีศึกษา 
กิจกรรมต่างๆของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

- ผลงานนักเรียนจากการเรียนวิชา
การศึกษาค้นคว้า Independent Study 
- เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- โครงงานของนักเรียน/ตัวอย่างผลงาน
นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
คอมพิวเตอร์ 
รายวิชาหุ่นยนต์ 

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ผลงานของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ในกิจกรรมแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับชาติ 



๒๙ 
 

 
ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมค่ายวิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ม.1-6 
- จากกิจกรรมสอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O- 
- ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

กิจกรรม Caree Path เปิดโลก
กว้างสร้างเส้นทางอาชีพ 

- ภาพถ่ายจัดกิจกรรมแนะแนว 
- โครงงานอาชีพ 
- รายงานผลกิจกรรม Caree Pathเปิดโลก
กว้างสร้างเส้นทางอาชีพ 
- ข้อมูลการศึกษาต่อ 

 
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” 
-- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๘ ข้อ 
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์
คุณลักษณะสุจริต อันเป็นเกณฑ์วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ใน
ระดับดีมาก 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

กิจกรรมโรงเรียนและวันส าคัญ
ต่างๆ 
ค่ายอบรมนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ค่ายดนตรี) 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญต่างๆ 
- ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของ
ไทย 
- ครูและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาและประเพณีไทย ร้อยละ ๘๐ 
- โครงสร้างรายวิชาจอมบึงศึกษา การ
จัดการเรียนการสอนวิชาจอมบึงศึกษา 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมราชบุรีศึกษา 

 
 
 
 



๓๐ 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

พัฒนาศักยภาพนักเรียนพิเศษเรียน
ร่วม 
 
 
การจัดเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กีฬาภายใน พิกุลแก้วเกมส์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

- ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
- ภาพกิจกรรมการจัดเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- รายงานผลกีฬาภายใน พิกุลแก้วเกมส์         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องปรามสารเสพติดและเอดส์ 
 

- กีฬาภายใน พิกุลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 41 
- กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 
- รายงานผลการตรวจสุขภาพจิต SDQ 
- รายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- รายงานผลกิจกรรมระบบดูแลนักเรียน 
- รายงานผลกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

 
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/
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งแบ่งส่วนราชการ
ภายในสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
- ระบบการนิเทศภายใน 
   มีการนิเทศติดตามการเรียนการ
สอน ร้อยละ ๑๐๐  
   มีการนิเทศติดตามงานกิจกรรม 
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 



๓๑ 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 
3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
โครงการกิจกรรมวิชาการ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรราชบุรีศึกษา 
- หลักสูตรนักเรียนเรียนร่วม 
- ภาพกิจกรรมวิชาการ 
- บันการส่งวิจัยในชั้นเรียน 
- ระบบงานแนะแนวการศึกษา  
แนะแนวอาชีพ แนะแนวทักษะชีวิต 
- ประชุมวิชาการ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อบรมและสัมมนาของครูใน
โรงเรียน 
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- แผนพัฒนาครู/บุคลากร 
- สถิติครูที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิทยฐานะ 
- บันทึกข้อความการส่งแผนพัฒนาตนเอง 
(ID PLAN)/ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID 
PLAN) 
- สถิติการพัฒนาครูและบุคลากร (อบรม) 
- ตัวอย่างรายงานผลการอบรม 
- บันทึกการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLD) 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

- แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอน และครูมีการ
พัฒนาตนเองตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 
- รายงานหรือสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
- ภาพถ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
การให้บริการด้านงานโสตฯกับ
ฝ่ายงานต่างๆ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ ICT 

- เว็บไซต์โรงเรียน  
http://www.kuru.ac.th/ 
-   facebook  โรงเรียน 
https://www.facebook.com/kururat 

 



๓๒ 
 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 
6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ) 
 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
การให้บริการด้านงานโสตฯกับ
ฝ่ายงานต่างๆ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ ICT 

- สรุปข้อมูลจากการส ารวจจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ตามอาคารเรียนและบริเวณต่างๆภายใน
โรงเรียน 
- ภาพประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร และการจัดการ
เรียนรู้ 
- ให้บริการระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
แบบไร้สายเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 

 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

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

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม “ราชบุรีศึกษา” 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงสร้างรายวิชา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกนิเทศการเรียนการ
สอน 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชา IS /โครงงานอาชีพ 
- การน าเสนอผลงานในรายวิชา IS
และการน าความรู้ไปบริการสังคม 
- รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ตามระบบโปรแกรมสารสนเทศ 
SET 
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล IEP/IIP 
- แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา
รายบุคคล 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียน  
- สถิติการเข้าใช้บริการสืบค้น
(ภายในห้องสมุด) 
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



๓๓ 
 

 
ประเด็นพจิารณา โครงการ/กจิกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ/์ผลงานโดดเดน่ 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(ต่อ)  

 

 - น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการ 
สอน 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

พัฒนาสื่อ งานวิจัยในชั้นเรียนและ
นวัตกรรม 
นิเทศการเรียนการสอน 

- แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการ
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนการสอน 
- ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- สื่อการเรียนการสอน 
- นิเทศการเรียนการสอน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน/กิจกรรม 

- วิเคราะห์การวัดและประเมินผล
ตามพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แผนการเรียนการสอนและบันทึก
หลังแผน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

พัฒนาสื่อ งานวิจัยในชั้นเรียนและ
นวัตกรรม 
นิเทศการเรียนการสอน 

- สรุปรายงานผลการนิเทศโดยใช้
พ้ืนที่ห้องเรียนเป็นฐาน 
- ภาพประกอบการนิเทศ/การให้
ข้อมูลป้อนกลับ 
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
- เอกสารประกอบการนิเทศ การ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
- รายงานการรวมกลุ่มชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) 
- ภาพประกอบการน าเสนอ/การ
แข่งขันการจัดกิจกรรม PLC /การ
ประกวดสื่อ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 
ข้อหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐาน ข้อมูล หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ สามารถดูได้ที่ลิงค์  shorturl.at/doX23 

หรือ   QR Code นี้ 
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๕๔  
 

ก าหนดการประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนครุรุาษฎรร์งัสฤษฏ์  อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ี

 
วนั เดือน ป ี เวลา กิจกรรม 

15 พฤษภาคม 63 08.30 – 09.00 น. พบผู้บริหารเพื่อชี้แจงกระบวนการ และวัตถุประสงค์ของ                 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

09.00 – 09.30 น. รับฟังการบรรยายบทสรุปผู้บริหาร(หรือผู้แทน) เกี่ยวกับ                 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน   

09.30 – 11.00 น. ผู้รับผิดชอบ น าเสนอประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับโครงการ/งาน/
กิจกรรม, กระบวนการ และผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รยีน  
- ผลสมัฤทธิท์างวชิาการ 
- ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผู้เรยีน 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็
ส าคญั  

11.00 น.-12.00 น. คณะผู้ประเมินตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.00 น. คณะผู้ประเมินตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา  (ต่อ) 
13.30 – 14.00 น. คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผล /เตรียมการน าเสนอผลการประเมิน 

 13.30 – 14.00 น. คณะผู้ประเมินรายงานผลการประเมินด้วยวาจา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔  
 

ผลการประเมินตนเอง ของ โรงเรยีนคุรรุาษฎรร์ังสฤษฏ์  อ.จอมบึง จ.ราชบรุ ี
 

 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รยีน 
ดเีลิศ  หมายถึง  ปฏิบัติประเด็นที่ 1 ในทุกประเด็นย่อย สอดคลอ้งตาม   ตามท่ีสถานศึกษา  
                                          ก าหนด (รวม ๖ ข้อ) และปฏิบัติตามประเด็นที่ 2 ในทุกประเด็นย่อย                                        
                                          มีค่าเป้าหมายสอดคล้องตามท่ีสถานศึกษาก าหนด (รวม ๔ ข้อ) 
                                       
    

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ดเีลิศ  หมายถึง  ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1,๒,๖ มีความชดัเจน สอดคล้องกับบริบท มีระบบ 
                                        บรหิารจัดการเป็นไปได้ในการปฏบิตั ิส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของ 
                                          สถานศึกษา สอดคล้องตามคา่เปา้หมายทีส่ถานศึกษาก าหนด , 
                                          ปฏิบัติตามประเด็นที่ ๓,๔,๕ ตามคา่เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด  
                                           

 

    

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

ดเีลิศ  หมายถึง  ปฏิบัติประเด็นที่ 1,๒,๓,๔,๕ ปฏบิตัิจรงิ และสอดคล้องตามคา่เปา้หมาย 
                                        ทีส่ถานศกึษาก าหนด  (รวม ๕ ข้อ)     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔  
 

เป้าหมายความส าเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา  
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๓ มาตรฐาน  ๒๑ ข้อ) 

 
 

มาตรฐาน/รายละเอียด 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล คะแนน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ ๔ ๓๒.๐๐ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ๔ ๑๖.๐๐ 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

ดีเลิศ ๔ ๒.๔๐ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ๔ ๓.๒๐ 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ๔ ๑.๖๐ 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ดีเลิศ ๔ ๒.๔๐ 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ๔ ๓.๒๐ 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ๔ ๓.๒๐ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ๔ ๑๖.๐๐ 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ดีเลิศ ๔ ๒๔.๐๐ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 
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มาตรฐาน/รายละเอียด  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล คะแนน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็
ส าคญั 

ดีเลิศ ๔.๒ ๒๕.๐๐ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ๔ ๘.๐๐ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ๕ ๔.๐๐ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ๔ ๔.๐๐ 

รวม ดเีลิศ ๔.๐๖ ๘๑.๐๐ 


