
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ  

จากการด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา โดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได ้มีความรู้ และ
ทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ได้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้  
 
แผนภูมิที่ ๑  แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ 
                ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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              จากแผนภูมิ  ผลการประเมินทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๙๖ ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ ๘๘.๖๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ผู้เรียนร้อยละ 
๓๕.๑๘ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหาได้ และผู้เรียนร้อยละ ๖๔.๘๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นได้โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนร้อยละ ๖๘.๒๑ มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๑๑.๔๑ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และผู้เรียนร้อยละ ๒.๓๗ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และน าไปใช้ เผยแพร่ได้  ผู้เรียนร้อยละ 
๘๔.๔๙  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน  
                การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับชั้น และระดับคุณภาพ 
 

 
 

              จากแผนภูมิ  พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๙๑.๙๒ และเมื่อแยกตามระดับคุณภาพ พบว่า ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๒ ระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๖๙ และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘.๐๙  และเมื่อแยกระดับคุณภาพตามระดับชั้น  พบว่า 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 65.56 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 34.44  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียน
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 64.00 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 36.00ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 17.45 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ82.55 ส าหรับระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 31.82  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 34.85 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 33.33 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 67.35  ระดับดี คิดเป็นร้อย
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ละ 14.29  และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 18.37 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 32.26 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 35.48 และไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 32.26 
 
แผนภูมิที่ ๓ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับชั้น และระดับคุณภาพ 
 

 
        
              จากแผนภูมิ  พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยผู้เรียนผ่านการประเมินร้อยละ ๙๑.๙๒ และเมื่อแยกระดับคุณภาพตามระดับชั้น พบว่า 
ความสามารถในการคิดค านวณของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม
คิดเป็นร้อยละ 55.56 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 44.44  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 64.80 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 35.20 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 62.42 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ31.54 และผลการประเมินอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 6.04  ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 78.79 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 21.21 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ8.16 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ28.57 อยู่
ในระดับผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 63.27 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ4.84 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 27.42 และผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ67.74 
 
 
 
 
 
 
 

t0.00

t20.00

t40.00

t60.00

t80.00

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

55.56 
t64.80 t62.42 

t78.79 

t8.16 t4.84 

t44.44 
t35.20 t31.54 

t21.21 
t28.57 t27.42 

t6.04 

t63.27 
t67.74 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



 
ตารางที ่๑ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
              และแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

                
จากตาราง  พบว่า  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๘ และผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได ้คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๒ 
 

ตารางที ่2 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ระดับชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน / ร้อยละของนกัเรียน 

มีความรู ้และทักษะ
พื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม 

มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีการน าไปใช้และ

เผยแพร ่
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘o ๑๗๗ ๙๘.๓๓ ๓ ๑.๖๗ - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒๕ ๙๑ ๗๒.๘o ๓๑ 24.80 ๓ ๒.๔o 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔๙ ๑๔๙ ๑๐๐ - - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ๖๖ ๔๘ ๗๒.๗๓ ๑๕ ๒๒.๗๓ ๓ ๔.๕๕ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๙ ๒o ๔o.๘๒ ๒๓ ๔๖.๙๔ ๖ ๑๒.๒๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๒ ๕๙ ๙๕.๑๖ - - ๓ ๔.๘๔ 

รวม ๖๓๑ ๕๔๔ ๘๖.๒๑ ๗๒ ๑๑.๔๑ ๑๕ ๒.๓๗ 
 

 
ระดับชั้น 

 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได ้ 
 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได ้

จ านวนนักเรียน ร้อยละ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘o ๕๓ ๒๙.๔๕ ๑๒๗ ๗o.๕๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒๕ ๑๕ ๑๒.๐๐  ๑๑๐ ๘๘.๐๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔๙ ๔๗ ๓๑.๕๔ ๑o๒ ๖๘.๔๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ๖๖ ๕๘ ๘๗.๑o ๘ ๑๒.๙o 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๙ ๓๕ ๗๑.๔๓ ๑๔ ๒๘.๕๗ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๒ ๑๔ ๒๒.๕๙ ๔๘ ๗๗.๔๑ 
รวม ๖๓๑ ๒๒๒ ๓๕.๑๘ ๔o๙ ๖๔.๘๒ 
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83.33 
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82.33 

จากตาราง  พบว่าผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๑ 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ๑๑.๔๑  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการ
น าไปใช้และเผยแพร่คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๗ 
 
แผนภูมิที่ 4  แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                การสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิ  พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 83.33 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด และเม่ือแยกระดับคุณภาพตามระดับชั้น พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ 82.66 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 83.67 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 86.00 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คิด
เป็นร้อยละ 85.00 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 82.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิที่ 5  แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไปจ าแนกตามกลุ่มสาระ    
                การเรียนรู ้

  
จากแผนภูมิ  พบว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.65 

สูงกว่าเป้าหมายก าหนด และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 87.83 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 84.32 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 93.87 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 
87.28 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 86.72 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 91.44 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 95.75 
และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.05  
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แผนภูมิที ่6 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น 
                ที่สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 

 

แผนภูมิที ่7 แสดงร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                ทีม่ีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างาน   
                หรืองานอาชีพ 
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แผนภูมิที่ ๘ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน  
               การศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 

                 จากแผนภูมิ  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๑๖ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๓๔  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย และผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๓๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 
               กระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนได้แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานออกเป็น ๕ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายงบประมาณและแผน  ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย 
บริหารงานบุคคล และฝ่ายกิจการนักเรียนโดยใช้หลักการบริหารและแนวคิดแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management : SBM)  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักการของโรงเรียนคุณภาพ และ    
ใช้หลักการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach ;WSA)”มาเป็นระบบที่ใช้ในการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และการจัดท าโครงการ กิจกรรมต่างๆตามมาตรฐานการศึกษาของ
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้    
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ผลการพัฒนา  
๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้ และบรรลุ
เป้าหมายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้หลักการบริหารและแนวคิด
แบบโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management :SBM)  และใช้หลักการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง
ระบบ (Whole School Approach ;WSA) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ส่งผลให้
คุณภาพของประเด็นหลักต่อไปนี้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนี้ 
                     ๒.๒.๑ การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทุกฝ่าย ทุกงานและทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการน า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของ โรงเรียนมาก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ มีงานแผนและโครงการรองรับเพ่ือให้แผนพัฒนาของโรงเรียนมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกเป้าหมายโดยบุคลากรทุกคนก าหนดสภาพความส าเร็จที่คาดหวังในแต่ละปีที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุไว้ในแต่ละเป้าหมายและร่วมมือในการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไป
ปฏิบัติท าให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลโดยมีการสรุป รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และน าผลมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
                    ๒.๒.๒ ระบบการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนได้ใช้ระบบการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ (Differentiated Supervision) และการนิเทศโดยผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม      
การวางแผน กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน กิจกรรมสังเกตการสอน และกิจกรรมทบทวนผลการจัดกิจกรรมการสอน 
(After Action Review : AAR) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (reflective practice)  ซึ่งครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
นิเทศการสอนส่งผลให้ครูได้มีการพัฒนาและส่งผลต่อการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งโรงเรียนได้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และรายงานในรูปแบบของวาสารประชาสัมพันธ์การศึกษาของ
โรงเรียน และรายงานการประชุมต่อผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ส าหรับสรุปผลการนิเทศการสอนของครูในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า ครูมีการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย๔.๕๑ ซึ่งสามารถสรุปได้ดัง
แผนภาพแสดง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการนิเทศการสอนของครูในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                       
                             ค่าเฉลี่ยผลการนิเทศการสอนของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
                                  
                      จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรู้ 
                      เนื้อหาสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                       ใช้วิธีการ/กลยุทธ์ในจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยวธิีการที่หลากหลาย 
                       มีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
                       จัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
                       เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามหรือแสดงความคดิเหน็ 
                       ตั้งค าถามท่ีกระตุ้นผูเ้รียนใช้กระบวนการคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น 
                       ใช้สื่อเช่ือมโยงกับเนื้อหาที่สอนเพื่อให้นักเรยีนไดเ้กิดการเรียนรู้ 
                       ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน/การชี้แนะการเรยีนรู้ / การศึกษาค้นคว้าและแหล่งค้นคว้า 
                       ประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 
                   ๒.๒.๓ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการสรุปผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาได้ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ อารมณ์ และสังคมนักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับ
การ ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

๓. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ซึ่งผลการด าเนินตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาท าให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาและปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ สาระภูมิศาสตร์ฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  มีหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมอย่าง 
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

๔. สถานศึกษาได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงกับความ ต้องการ
ของครู และสถานศึกษา ซึ่งผลสรุปจากการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร พบว่า ในปี
การศึกษา๒๕๖๑ ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร้อยละ ๑๐๐ ครูและ
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง  

๕. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย ซึ่งผลจากการด าเนิน โครงการพัฒนาและปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  พบว่า 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยอาคาร
เรียน  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด และอาคารประกอบมีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย 
บรรยากาศร่มรื่น ภูมิทัศน์สวยงาม มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  

๖. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ซึ่งผล
จากการด าเนินโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ พบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์มีความเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา ครู และนักเรียนสามารถเลือกใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน       
การสอน  สามารถสืบค้น ศึกษาหาความรู้  สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา ส าหรับในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ พบว่า ในการบริหารจัดการโรงเรียนสามารถใช้สารสนเทศพ้ืนฐานในการวางแผน การ
ก าหนดเป้าหมายในการบริหารงาน และการจัดท ารายงานของโรงเรียนสามารถรายงานผลได้ทันต่อความ
ต้องการ ส่งผลให้การจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยครูได้จัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนได้
ด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นส าคัญ ซึ่ง
ผลการประเมินสรุปผลได้ ดังนี้ 

 
 
 
 



 
 
                โรงเรียนได้ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งผลจากการสรุปโครงการ พบว่า 
ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                การด าเนินโครงการนิเทศภายใน พบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้อยู่
ใน ระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ ครูใช้วิธีการ/กลยุทธ์ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอยู่ใน
ระดับ ดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active  
Learning) การจัดกิจกรรม STEMศึกษา  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
และการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นต้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน ครไูดเ้ปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากโดยมี ค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ 
ครูตั้งค าถามที่กระตุ้นผู้เรียนใช้กระบวนการคิดและร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย 
๔.๕๑ โดย มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ครูใช้สื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนเพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีโดยมี
ค่าเฉลี่ย  ๔.๒๖ ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก โดยครูมีการเสริมแรงให้กับนักเรียน ชื่นขม เอาใจใส่ผู้เรียน และมีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างครูกับผู้เรียนด้วยกันท าให้นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ส าหรับในการใช้
สื่อ  เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยครูมีการใช้สื่อ
ร้อยละ ๙๗.๕๖ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ ๙๕.๑๒ ใช้แหล่งเรียนรู้ร้อยละ ๙๗.๕๖ และใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ร้อยละ ๓๑.๗๑ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภาพแสดง ดังนี้ 
  
แผนภูมิที่ ๙ แสดงการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อ 
                การเรียนรู้ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
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๙๗.๕๖ ๙๕.๑๒ ๙๗.๕๖ 

๓๑.๗๑ 



               

                จากแผนภูมิ ๙ พบว่า ครูร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ครูใช้สื่อคิดเป็นร้อยละ 97.56 ใช้
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 95.12 ใช้แล่งเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 97.56 และใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 31.71 
                ส าหรับการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน พบว่า ครูประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอยู่ในระดับดีมากโดยมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ ซึ่งในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูมีการวัดผลและประเมิน
ผู้เรียนเพ่ือการเรียนรู้  (Assessment for Learning ) วัดผลและประเมินขณะเรียนรู้  (Assessment as 
Learning) วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  (Assessment of Learning ) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและ
ประเมินผู้เรียนโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ และพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐาน
การเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ Professional Learning Community (PLC) เพ่ือครูได้พัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย สรุปผล 
การประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

ดี ดีเลิศ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

ดี ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย สรุปผล 
การประเมิน 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 


