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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมา
"โรงเรียนระยองวิทยาคม" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2514 โดยรวมโรงเรียนระยองมิตร
อุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และโรงเรียนสตรีระยอง "บุญศิริบาเพ็ญ" (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ.2463) บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 1 งาน
ส่วนโรงเรียนสตรีระยอง "บุญศิริบาเพ็ญ" ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนสหศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย มีนายกนก จันทร์ขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ในปีการศึกษา 2517 โรงเรียน
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นที่ 1 และได้รับการสนับสนุน
ให้มีอาคารเรียน โรงฝึกงาน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ได้รับความ
นิยมจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจานวนมาก นอกจากนี้โรงเรียนยัง
ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
ระยองวิทยาคม ตลอดจนมูลนิธิ องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทาให้โรงเรียน
ระยองวิทยาคม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนคุณภาพ
พิเศษ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามลาดับ

สภาพทั่วไป
โรงเรียนระยองวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัพท์ 0-3861-1010, 0-3861-4332 โทรสาร 0-3861-4332
website : rayongwit.ac.th Email : rayongwitt@yahoo.co.th สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีเขตพื้นที่บริการ 6 ตาบล ได้แก่ ท่าประดู่ เนินพระ ทับมา บ้านแลง ตะพงนอก และเชิงเนิน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ที่ว่าการอาเภอเมืองระยอง
ปากน้าระยอง
วัดตรีรัตนาราม
วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เขตการปกครอง
โรงเรีย นระยองวิทยาคมอยู่ใ นเขตเทศบาลนครระยอง อ าเภอเมื องระยอง จั ง หวั ดระยอง
มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วย ตาบลท่าประดู่ ตาบลเชิงเนิน ตาบลเนินพระ ตาบลปากน้า
ตาบลทับมา ตาบลตะพง ตาบลบ้านแลง
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ปริมาณงานในความรับผิดชอบ
โรงเรียนระยองวิทยาคมกาหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็น 4 กลุ่มบริหารงาน คือ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มบริหารทั่วไป
1) จานวนครู บุคลากร ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 )
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจา
กลุ่ม / กลุ่มสาระ ฯ ชาย หญิง รวม
ลูกจ้างประจา
บริหาร
2
3
5
พนักงานบริการ
กองกลาง
0
1
1
พนักงานขับรถยนต์
คณิตศาสตร์
4
19 23
รวม
วิทยาศาสตร์
9
21 30
พนักงานราชการ
สังคมศึกษา
6
12 18
พนักงานวิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
3
10 13
รวม
ภาษาต่างประเทศ
3
18 21
โครงการไทย
เข้มแข็ง
การงานอาชีพฯ
8
7
15
การงานอาชีพฯ(เกษตร)
สุขศึกษาและพลศึกษา 8
3
11
พลานามัย
ศิลปะ
5
5
10
เจ้าหน้าที่ LAB
แนะแนว
0
4
4
นักการภารโรง
กิจกรรมในเครื่องแบบ 2
0
2
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานห้องสมุด
0
1
1
รวม
โครงการห้องเรียนพิเศษ 0
3
3
EP
ศูนย์ภาษาเอเชีย
2
4
6
ตะวันออก
รวม
52 111 163
ครูไปช่วยราชการ 1 คน = นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง
ครูมาช่วยราชการ 1 คน = นางจุไรรัตน์ ศิริภูล

ชาย หญิง รวม
0
2
2
1
0
1
1
2
3
ชาย หญิง รวม
0
6
6
0
6
6
ชาย หญิง รวม
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5
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ลูกจ้างชั่วคราว
ครูจ้าง ฯ
คณิตศาสตร์ (EP)
วิทยาศาสตร์ (EP)
สังคมศึกษา (EP)

ชาย
1
0
0

หญิง รวม
4
5
2
4
2
3

พนักงาน
เจ้าหน้าที่สานักงาน
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่บริการ
เอกสารทั่วไป

ชาย
2
9
2

รวม
โครงการพิเศษ
อังกฤษ
จีน
ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น
เกาหลี
พนักงาน
ห้องเรียนพิเศษ EP

14
ชาย
3
0
1
2
0
ชาย
9

27 41
หญิง รวม
6
9
3
3
0
1
0
2
1
1
หญิง รวม
8
17

รวม

15

18

33

13
30 43
รวมลูกจ้างชั่วคราว 42
สรุป จานวนข้าราชการและบุคลากรทั้งสิ้น 296 คน

75

117

สังคมศึกษา

1

6

8

ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา ฯ
แนะแนว
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
กิจกรรมในเครื่องแบบ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (EP)
ศูนย์ภาษาเอเชีย
ตะวันออก
รวม

1
1
3
1
1
1
1
1
0
1
0

4
4
1
1
2
3
1
0
3
0
1

6
6
6
1
3
6
2
1
3
1
1

1

หญิง รวม
13 15
14 23
0
2
0

1

2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,696 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2559)
เพศ
เฉลี่ย
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
ชาย หญิง
ต่อห้อง
ม.1
14
255
338
593
42
ม.2
14
256
355
611
44
ม.3
16
297
374
671
42
ม.4
19
220
414
634
33
ม.5
18
215
361
576
32
ม.6
19
238
373
611
32
รวม
100
1,481 2,215 3,696
รวมทั้งหมด

100

1,481 2,215

3,696
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สภาพปัจจุบัน
ในปัจจุบันโรงเรียนระยองวิทยาคมมีการดาเนินงานในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1.1.1 หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยม ศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยมีแผนการเรียน บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ดัง
แสดงในตาราง 1
ตาราง 1 หลักสูตรและแผนการเรียน บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการทางการศึกษาอื่นๆ
หลักสูตร
หลักสูตรสถานโรงเรียนระยองวิทยาคม
มีการจัดแผนการเรียนที่หลากหลายให้นักเรียน
ได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ

บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยเจ้าของภาษา
2. จัดหาภาคีเครือข่ายร่วมกับสถาบัน
ต่างประเทศ

บริการทางการศึกษาอื่นๆ
1. โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษารองรับ
การแข่งขันจากการเปิดเสรีทางการศึกษา
2. จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตร
ระยะสั้นแก่ผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ
ในท้องถิ่น
3. จัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนสาหรับโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

แนวทางการจัดการ
1. จัดแผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จัดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ( EP) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทย์-คณิต
3. จัดแผนการเรียน ห้องเรียน EIS โดยจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4. จัดแผนการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้แก่
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส
ให้นักเรียนเลือกเรียนตามถนัดและความสนใจ
1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่1 (ภาษาอังกฤษ)
ให้แก่นักเรียนทุกคนโดยครูเจ้าของภาษา
2. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2
โดยครูเจ้าของภาษาทา MOU กับสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน และ
ออสเตรเลีย เป็นต้น
ให้บริการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น
1. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครผู้สนใจ
3. จัดฝึกอบรมตามวัน เวลาที่กาหนด
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3) สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ปี 2558 -2559

การเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ปี 2558 -2559
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4) ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
คณิตศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

วิทยาศาสตร์

24.88
ประเทศ

27.76

31.62

27.35

31.77

26.5
จังหวัด

ภาษาไทย

35.89
52.29

24.9
สังกัด

ภาษาอังกฤษ

29.17

36.17
53.09

36.65
33.14
55.6
40.5
42.51
39.53
44.71

โรงเรี ยน

68.15

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

วิทยาศาสตร์
29.31

ประเทศ

31.8

34.99

31.39

35.12

31.26
จังหวัด

ภาษาไทย

49
46.36

29.53

สังกัด

ภาษาอังกฤษ

36.22
33.69

49.34
46.81
50.97
48.07
55.46

โรงเรี ยน

50.65
53.81

64.51
60.29
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5) สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ร้อยละการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ร้อยละการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

6) ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ(รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
112,918,519.82 งบดาเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินนอกงบประมาณ
58,023,695.40 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่น ๆ
รวมรายรับ
170,942,215.22 รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
85,050,485.82
65,518,153.12
150,568,638.94

7) สภาพชุมชนโดยรวม
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมเมือง มีประชากรประมาณ 20,000 คน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานเทศกาล
ผลไม้และของดีเมืองระยอง งานห่มผ้าพระเจดีย์วัดกลางน้า งานวันสุนทรภู่ งานวันตากสินมหาราช
งานกาชาดจังหวัดระยอง ประเพณีลอยกระทงของเทศบาลนครระยองบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน
ได้แก่ สถานที่ราชการและสถานประกอบการ อาชีพหลักของชุมชน คือ ทาประมง ค้าขาย
ทางานโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพหลัก คือ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (40%) พนักงานบริษัท (30%) ธุรกิจส่วนตัว (20%) และทาสวน (10%) ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 50,000 บาท/ปี จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
7.3 โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนเป็นสังคมเมือง ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ซึ่งโรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ด้านแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
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8) ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา (2558)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง หน่วยงานต้น
สังกัด
5
5

5
5

5

5

5
5

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง หน่วยงานต้น
สังกัด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ ระดับ 1
ระดับ 2
(ปรับปรุง)
(พอใช้)

ระดับ 3
(ดี)

ระดับ 4
(ดีมาก)

5

5

5

5

ระดับ 5
(ดีเยี่ยม)

9) สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ผ่านมา (รอบสาม)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00

9.73

ดีมาก

10.00
10.00
10.00
20.00

9.51
8.58
8.85
14.35

ดีมาก
ดี
ดี
ดี

10.00

8.00

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.71

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี่ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ
5.00
5.00
ดีมาก
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
เพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
รวม
100.00
88.73
ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 จัดกิจกรรมได้สนองมาตรฐานทั้งหมด
1.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถได้รับรางวัลระดับชาติเป็น
ที่น่าชื่นชม
1.3 จัดกิจกรรมได้ครอบคลุมมาตรฐานทั้งหมด
2. ด้านการจัดการศึกษา
2.1 กระบวนการทางานตามระบบการเรียนรู้มรี ายละเอียดครบถ้วน เป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้งหมด เป็นแบบอย่างได้ดีและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
2.2 ครูได้รับรางวัลส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลด้วย
2.3 มีการดาเนินงานตามหลัก P-D-C-A ได้ดีเยี่ยม
2.4 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2.5 มีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมสาหรับนักเรียน
2.6 สภาพแวดล้อมดี
2.7 โรงเรียนดาเนินการให้นักเรียนใช้ห้องเรียนไร้พรมแดนได้เกินมาตรฐาน
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2.8 เอกสารสมบูรณ์ ครบถ้วนดี
3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ห้องเรียน EP และศูนย์ ERIC จัดได้ดี สามารถเป็น
แบบอย่างได้ดี
4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมได้ดี
มีความหลากหลาย
5. ด้านมาตรการส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 ควรนากิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนในมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 มาไว้ให้เห็น
1.2 โครงการที่ดาเนินการ 3 ปีต่อเนื่อง ควรทาวิจัยจากข้อเสนอแนะโดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมเพื่อเป็นฐานในการทางาน
2. ด้านการจัดการศึกษา
2.1 ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
2.2 ควรดาเนินการการจัดการเรียนรู้บูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระและเป็นปัจจุบัน
2.3 ควรจัดทาสาระท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิด
2.4 ห้องเรียนไม่ค่อยสะอาด ควรปลูกฝังให้นักเรียนตระหนัก
2.5 เครื่องมือประเมินควรใช้เป็นระบบออนไลน์
3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
5. ด้านมาตรการส่งเสริม ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา
จุดเด่น
โรงเรียนมีจุดเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยมี
คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและวิธีดาเนินการต่าง ๆ โดย
ประสานการทางานบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบกิจกรรมนักเรียน ทาให้ผลเป็นรูปธรรม
ดังต่อไปนี้
1. การดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบ
กิจกรรมนักเรียน มีระบบเอกสารกฎ กติกา ระเบียบเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมซึ่งผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนทราบ อนุมัติในหลักการ ทาให้การดาเนินงานของระบบไม่ยงุ่ ยาก ซ้าซ้อน ผลของ
การดาเนินการในระบบเกิดกับผู้เรียนโดยตรง คุณภาพของการประเมินการผ่านช่วงชั้นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความชัดเจน เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับของนักเรียน
และผู้ปกครอง ทาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและได้รับคัดเลือกเป็นระบบที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ในด้านการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนภายใต้กิจกรรม“ร่วมเสริมคุณค่า สร้างราคาชีวี”
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)
2. การดาเนินการของระบบการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็น
สาคัญ ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเน้นกิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียนทุกคน โรงเรียนเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
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นักเรียนด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ คุณภาพผู้เรียน สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ได้แก่ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านศิลปะ
ด้านดนตรีและกีฬาด้านความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยในการสอนมีการสอดแทรก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ทุกรายวิชาและทุกหน่วยการเรียนรู้และคณะกรรมการระบบร่วมกับฝ่าย
บริหารได้วางแผนดาเนินการระบบให้เป็นระบบ Best Practice ต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือ
ในปีการศึกษา 2551
3. การจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมีการดาเนินการแบบประชาธิปไตย นักเรียนเลือกทา
กิจกรรมตามความสนใจโดยอิสระและหลากหลาย เป้าหมายของทุกกลุ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น และวิธีการประเมินผลการทา
กิจกรรมของครูโดยบันทึกเวลา ภาระงานการทากิจกรรมชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่
1.1 อาคารเรียนบางหลังซึ่งมีอายุการใช้งานนาน เก่า พื้นห้องเรียนชารุด สึกกร่อน เช่น
อาคาร 4 ควรได้รับการปรับปรุง ขัดพื้น ทาสีใหม่ จัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
1.2 การรณรงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านการรักษาความสะอาดและมีจิตสาธารณะให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงปีการศึกษา 2550 – 2551 โรงเรียนอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างอาคารใหม่
และนักเรียนต้องใช้โรงอาหารชั่วคราว คับแคบ ไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร
1.3 ห้องน้านักเรียนซึง่ มีจานวนน้อย ไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับจานวนรวมของนักเรียนทั้งหมด
ทาให้เกิดกลิ่น ควรได้รับการดูแล ทาความสะอาดให้บ่อยครั้งในวันหนึ่ง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างห้องน้า ห้องส้วมเพิ่มเติมข้างอาคารสานักงาน 1 หลัง
1.4 ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วย
การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการดาเนินการสู่วิธีทางปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุนและ
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนาร่องการใช้หลักสูตร
2. ด้านทรัพยากร
แต่ละปีการศึกษาโรงเรียนต้องใช้เงินเพื่อจ้างครูสอน เจ้าหน้าที่และพนักงานสานักงานรวม
ประมาณ 40 คน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และหน่วยงานองค์กร
ต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ไม่มีการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
2. สถานศึกษาควรวางรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือที่วัดความสามารถด้านการคิดของ
ผู้เรียนให้ชัดเจน โดยประสานความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ วางแผนร่วมกันตามกรอบ
การนาทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาการกาหนดไว้ในระบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
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2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
1. สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระให้มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ครูควรมีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาแผน พัฒนาสื่อการเรียนมากขึ้นและนา
ผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาสูงขึ้น
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. สภาพปัญหา
1. จานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่จานวนห้องเท่าเดิมทาให้นักเรียนแน่นห้องเรียนซึ่งไม่เอื้อ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ครูทุกคนมีภาระงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่การจัดการเรียนการสอน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม และภาระงานสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารงานของโรงเรียน ทาให้ประสิทธิผลของงานของครูที่อยู่ในระดับดีมีจานวนไม่มาก
3. ครูประจาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทยอยเกษียณอายุราชการ
ทาให้ต้องพัฒนาครูใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
2. จุดเด่น
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตในการเรียน
การสืบค้นข้อมูล สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย ICT และมีผู้เรียนชนะเลิศการประกวดเว็บไซด์
ระดับประเทศ และสามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เป็นจานวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ผู้เรียนทุกคนมีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน
ด้านครู ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความรัก เอาใจใส่ เข้าใจผู้เรียนอย่างเสมอภาคทุกคน และมีความรักผูกพันใน
สถาบันทีเ่ คยเป็นศิษย์เก่า มีความภาคภูมิใจที่ได้ทางานในสถาบันนี้
ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานสูง มีภาวะผู้นา มี
วิสยั ทัศน์และมุ่งมั่นในการสร้างเกียรติยศสู่โรงเรียน พัฒนานักเรียน และพัฒนาครูโดยสนับสนุนการจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและครูควบคู่กันไป โดยดาเนินการหาครู
ให้มีจานวนเพียงพอ คัดเลือกครูที่ขอย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และจัดให้มีการทดสอบครูที่จะเข้ามา
ใหม่ ได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน
ด้านอัตลักษณ์ การจัดทาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์สูงขึ้น สามารถสอบเข้าเรียน
ต่อระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
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ต่าง ๆ มากมาย และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่นักเรียน จะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียนและ
นักเรียนได้รับ จึงควรดาเนินการต่อยอดไปเรื่อย ๆ และใช้วิธีพี่สอนน้องจะได้สร้างความผูกพันระหว่าง
นักเรียนด้วยกัน
ด้านมาตรการส่งเสริม การดาเนินงานของโรงเรียนระยองวิทยาคมในรูปของการ
พัฒนาเชิงระบบที่เน้นกระบวนการ PDCA มีข้อดีที่ทุกกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/งาน มีรูปแบบ
ขั้นตอนของการทางานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในรูปของการประเมินทบทวน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียน
มีข้อมูลที่จะใช้ในการวางแผน พัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ให้ขวัญและกาลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการพัฒนา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่านตาม
นโยบายของโรงเรียน สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการนิเทศ กากับ ติดตามและจัดทาแบบ
บันทึกการอ่านให้เป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนและครูให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดย
จัดกิจกรรมรณรงค์ หรือแบ่งเขตพื้นที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและความสะอาด
5. สร้างค่านิยมให้กับนักเรียนในด้านการทาความดี การรักษาระเบียบวินัย การมีจิตสาธารณะ
และการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์อย่ างต่อเนื่อง และให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ทากิจกรรม และประเมินผล
6. ควรมีการนิเทศภายในอย่างจริงจังและมีการบันทึกผลการนิเทศที่เป็นรูปธรรม อย่างเป็นระบบ
และมีรูปแบบเดียว เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมพัฒนาตนเองให้
เป็นครูมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
7. จัดขนาดห้องเรียนให้มีจานวนนักเรียนที่เหมาะสม
8. ควรเพิ่มอัตราครู (ประจาการ) ให้เพียงพอ หรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองในการจัดจ้างครูสอน
ให้เพียงพอ
9. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และหรือให้ครู ที่
มีความรู้นาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่โรงเรียนมีให้ให้คุ้มค่า หรือ
จัดประกวด แข่งขันสร้างนวัตกรรมด้วยสื่อเทคโนโลยี เป็นการสร้างกาลังใจแก่ครูควบคู่ไปกับการพัฒนา
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา

ผลการพัฒนา

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ทางวิชาการด้วยการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ห้องเรียนไร้พรมแดน
4.05
พัฒนาการอ่านและสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ศูนย์ธรณีวิทยา
3.99
ห้องเรียนสีเขียว
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและโทรศัพท์มือถือของ
3.95
ห้องสมุด English program
4.35
นักเรียน กิจกรรม รักการอ่าน ป้ายนิเทศรักการอ่าน
ห้องสมุดแนะแนว
4.26
ห้องสมุดโรงเรียน
4.25
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่าน การเขียน
ห้องสมุดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4.07
ห้องสมุดกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
และสืบค้นข้อมูลของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น
4.06
ห้องสมุดกลุ่มสาระการงาน
4.14
การทาโครงงาน การทารายงาน การเขียนผังความคิด
ห้องสมุดกลุ่มสาระศิลปะ
4.10
ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย
4.13
สรุปใจความสาคัญ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษา
ห้องสมุดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
4.16
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) จัดกิจกรรมส่งเสริม ทั้งการพูดใน
ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา…
4.09
ห้องสมุดศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก
3.97
โอกาสต่างๆ เช่น การพูดรายงาน การพูดโน้มน้าวใจ
ห้องสมุดกลุ่มสาระต่างประเทศ
4.04
การพูดสุนทรพจน์ การพูดนาเสนอและการเขียน
3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4
รายงาน การเขียนบรรยาย-พรรณนา การพูด-เขียนเล่า
จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่มี
เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง การเขียนเรียงความ เป็นต้น
ต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.11
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จนส่งผลให้นักเรียนมี
หรือร้อยละ 82.20
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ดังนี้
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6ที่มีความสามารถ
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการด้านการสื่อสารทั้ง
ปีการศึกษา 2559
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
99.49 100
100
95
90
85
80

98.81

91.79

98.47
95.97 97.84

ส่วนด้านความสามารถในการคิดคานวณนั้น
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ กิจกรรม
คณิตคิดเร็ว โครงงานคณิตศาสตร์ จัดทาโครงการ
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET (คณิตศาสตร์)
ทาให้
จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านคิด
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณ
วิเคราะห์ เขียนอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 98.47
สาหรับการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้าน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 85
การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ การทางานเป็นกลุ่มนั้น
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โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทางานโดยใช้กระบวน
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6ที่มีความสามารถ
การกลุ่ม ร่วมคิดร่วมทาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการคิด
ในการด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา เป็นต้น ทาให้
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
98.14 98.69 97.01
100
95.35 93.84
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
91.19 91.07
95
90
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
85
อย่างเหมาะสม
80
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการนาเสนอนั้น
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอ
จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น สื่อสารทั้ง
วิดิทัศน์นาเสนองาน ส่งงานโดยผ่านสื่อโซเชียล เช่น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อย
E-Mail line Facebook YouTube จัดทาโครงการ
ละ 93.84 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 91
ส่งเสริม ICT ของโรงเรียน โครงการพัฒนานักเรียน
ร้อยละ
ด้านการสร้างผลงานมัลติมีเดีย โครงการส่งเสริม
ร้อยละของนักเรียนม.1-6 ที่มีความสามารถ
ในการคิดคานวณวิชาคณิตศาสตร์ ปีก76.39
ารศึกษา 2559
ความเป็นเลิศด้าน ICT ทาให้
64.72
70
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
20
ระดับดี ขี้นไปทุกรายวิชา

นอกจากนี้โรงเรียนยังเห็นความสาคัญของการจัด
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาให้
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี
ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
8) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมจิตสังคมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคมนั้น

ระดับดี ขี้นไปเฉพาะวิชา
พื้นฐาน

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น มี
ความสามารถในการคิดคานวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไปทุกรายวิชาของคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ
64.72 และเฉพาะรายวิชาพื้นฐานของคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อย
ละ 76.39 ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 80
ร้อยละของนักเรียนม.1-ม.6 ที่มีความารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
99.65
99.83
99.34

99.84

98.96

99.7
100

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
เฉลี่ยร้อยละ 99.65 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 92
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โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนทุกคนให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทาโครงการ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และครอบคลุม
ทุกตัวบ่งชี้ อีกทั้งมีบทบาทสาคัญในการอบรมคุณธรรมนั้น
ครูทุกคนร่วมกันอบรม สอดแทรกทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น
การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมโฮมรูม การอบรมหน้าเสาธง
การประชุมระดับ จัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม เพชรเม็ดงามน้าเงิน-เหลือง กิจกรรมราลึก
พระคุณแม่ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา กิจกรรมราชพลี กิจกรรมค่ายร่วมเสริม
คุณค่าสร้างราคาชีวี บันทึกความดี บันทึกการเป็นลูก
ที่ดี จัดทาโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โครงการส่งเสริมพัฒนางานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการสุภาพบุรุษสุภาพสตรีศรีระยองวิทยาคม
กิจกรรมทาบุญใส่บาตรใน วันพระ นั่งสมาธิก่อนเรียน
3 นาที กิจกรรมธรรมะสวัสดี

ร้อยละของนักเรียนม.1-ม.6 ที่มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตฯ ปีการศึกษา 2559

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนั้น
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โครงการ
ร่วมด้วยช่วยกันห้องเรียนน่าอยู่ โครงการแปลงขยะเป็น
สินทรัพย์ โครงการวินัยสร้างคน จิตอาสาสร้างชาติ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมตามระบบการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการบริการสังคม (IS3)

97.11

95.25
95.57

99.34

94.33

98.95
92.69
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น มีเจตคติ ที่
ดีอาชีพสุจริตอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 97.11
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 92
100
95
90
85

ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปีการศึกษา 2559

90.89

94.22

95.31

92.99

จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีคณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 93.35
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 90
ร้อยละของนักเรียนม.1 ที่มีความคิดเห็นต่อการทัศนศึกษา
ตามโครงการตามรอยสุนทรภูส่ ู่ท้องถิน่ ปีการศึกษา 2559
เฉลี่ย
ควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไป
วันเวลาเหมาะสม
เห็นคุณค่าและภุมิใจในกวีไทย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพิ่มพูนความรู้ภาษาไทย
เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้
นาความรู้มาใช้ชีวิตประจาวัน

92.2
95
90
95.2
92.6
91.4
95.8

84.6
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย
70
80
90
100
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวันนั้น
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดโครงการตามรอยสุนทรภู่
จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนชั้นม.1 ที่มีความคิดเห็นต่อ
สู่ท้องถิ่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษายึดโยงชุมชนและ
ทัศนศึกษา “ตามรอยสุนทรภู่สู่ท้องถิ่น ในระดับ ดี ขึ้นไป
เฉลีย่ ร้อยละ 92.2
ท้องถิ่น
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กระบวนการพัฒนา
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและ
มีมนุษยสัมพันธ์ดีนั้น
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดโครงการ CSEP (Thailand
Singapores Givil Service Exchange Program) ระหว่าง
โรงเรียนระยองวิทยาคม กับ Dun man High School
จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรมค่ายต่าง ๆ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรม
วันตรุษจีน กิจกรรมวันทานาบาตะกิจกรรมวันชาติ
เกาหลี กิจกรรมอาเซียนศึกษา กิจกรรมสภานักเรียน
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนทางานกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมการคิดร่วมกัน ส่งเสริมภาวะผู้นา ผู้ตาม
การยอมความรับคิดเห็นของผู้อื่น
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรงนั้น
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการส่งเสริม
โภชนาการในโรงเรียน โครงการเรารักโรงอาหาร
โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมเด็กไทยฟันดี กิจกรรม
ตรวจสุขภาพนักเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
สมรรถภาพนักเรียน กิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้
เรื่องโรคระบาด กิจกรรมแนะแนว
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนด้านศิลปะ โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะของนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนากิจกรรมและบริการ
แนะแนว โครงการพัฒนาต้นกล้ารยว. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ กิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมวันสุนทรภู่
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหง รังแก

ผลการพัฒนา
ร้อยละของนักเรียนม.1-ม.6ยอมรับความคิดเห็น
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปีการศึกษา 2559

มีมนุษย…
ยอมรับ…

93.02

เฉลี่ย
ม.6
ม.5
ม.4
ม.3
ม.2
ม.1

98.66
98.5

93.79
94.06

93.87

95.73

100
99.85
100
99.32

93.59
92.11
96.16

90

92

94

96

98

100

จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับดี ขึ้นไปเฉลี่ย
ร้อยละ93.35 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 92
ร้อยละของนักเรียนม.1-ม.6มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังสม่าเสมอ ปีการศึกษา 2559
เฉลี่ย

90.25

ม.5

91.87

92.26
91.54
92.7
90.17

ม.3
ม.1
86

88

90

92

93.93

94

96

98

100

จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ91.87 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 90
ร้อยละของนักเรียนม.1-ม.6 เห็นคุณค่าในตนเองและมี
สุนทรีย์ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ
มีสนุ ทรี ย์…
เห็นคุณค่า…
ปีการศึกษา 2559
เฉลี่ย
ม.6
ม.5
ม.4
ม.3
ม.2
ม.1

96.82
96.2

94.75
93.29

94.7795.22

98.78

97.3

95.08
92.11
90

92

93.05

94

98.96
98.52

95.83
96

98

100

จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นเห็นคุณค่า
ในตนเองและมีสุนทรีย์ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ
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กระบวนการพัฒนา

ผลการพัฒนา

โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการป้องกันแก้ไข
สารเสพติดสิ่งมอมเมาและโรคเอดส์ โครงการงานรักษา
ความปลอดภัย กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรม
ต่อต้านโรคเอดส์ กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม
ดนตรีสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมลูกเสือฯ กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมแนะแนว และสามารถนาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได้

อยู่ในระดับดี ขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 91.87 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร้อยละคือ 92และ 90 ตามลาดับ
นักเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง
ข่มเหง รังแกคิดเห็นร้อยละ 99.21 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 99 และรู้จักนาเสนอวิธีคิด วิธีการ
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได้อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 93.32 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 91

8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนา
ต้นกล้า รยว. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมแนะแนว

ร้อยละของนักเรียนม.1-ม.6 นาเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
ปีการศึกษา 2559
99.33
100

93.33 93.32

92.54 92.61 92.09 90.26

90
80

ร้อยละของนักเรียนม.1-ม.6เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
เฉลี่ย

97.68

ไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อไป…

98.09

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

98.75

เชื่อฟัง ปฏิบัตติ นตามโอวาท…

97.97

ร่วมพิธีทางศาสนา

96.78

ประพฤติตน เป็นที่ยอมรับของ…

97.46

ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่…

96.95

ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข

97.68

อาสาช่วยงานของพ่อแม่…

96.26

รับผิดชอบงานที่พ่อแม่…

96.26

สร้างความสุข ความชื่นใจให้แก่พ่อแม่

แสดงความกตัญญูตอ่ พ่อแม่

97.22
94

96

98

99.97
100

จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นเป็นลูกที่ดีของ
พอแม่ ผู้ปกครอง อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยเฉลี่ยร้อยละ
97.678
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จุดเด่น
- นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
- นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนและสามารถสื่อสารได้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสารเสพติด และสิ่งมอมเมายั่งยืน
- ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงต่ากว่าหรือเกินเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- ควรบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น โรคระบาด อุบัติเหตุไฟฟ้า เป็นต้นที่ยั่งยืน
- ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดคานวณให้มากขึ้นอีกเพื่อยกระดับผลการเรียนด้านนี้
- ห้องสมุดควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
อย่างชัดเจน ดังนี้
คณะบริหารโรงเรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ประชุมร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis)
ตามแผนภูมิ

ผลการพัฒนา
1) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ สอดคล้อง
และเหมาะกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน ซึ่งแผนปฏิบัติการประจาปีสนองแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียน เช่น
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีหลักสูตรและโครงการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
* หลักสูตรทั่วไป (Regular Program) จัดขึ้นสาหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการเรียนทั่วๆ ไป
* หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นสาหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการเรียนเน้นเป็นพิเศษเฉพาะทาง เช่น หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Program
* โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณา
การในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ (EIS)
* โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา
2) สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักสูตรแผนการเรียน
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม
และโครงการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
* หลักสูตรทั่วไป (Regular program) แบ่งออกเป็น
2.1) พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
แผนการเรียนต่างๆ ได้แก่ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ ทุกคนและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ภาษาไทยโรงเรียนดาเนินการบริหารหลักสูตรเชิงระบบToPSTAR สังคม ศิลปะ-ดนตรีและกีฬา ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ได้ดาเนินการจัดหาภาคีเครือข่ายร่วมกับสถาบัน ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
ต่างประเทศ ทา“บันทึกความเข้าใจ” กับสถาบันการศึกษา * หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นสาหรับนักเรียนที่มี
ทั้งในและต่างประเทศ
ความต้องการเรียน เน้นเป็นพิเศษเฉพาะทาง เช่น หลักสูตร
2.2) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
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กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ดังนี้
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู โครงการนิเทศครูใหม่ โครงการสร้างขวัญและกาลังใจ
โดยพัฒนาคณะบริหาร ครูและบุคลากรได้อบรม ศึกษา
ดูงานด้านการบริหาร ด้านปฏิบัติการสอน ส่งเสริม
การสอนและการเลื่อนวิทยฐานะเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
โรงเรียน
2.3) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้และดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ

ผลการพัฒนา
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Program หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
* โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
บูรณาการในการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ (EIS)
* โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
เจ้าของภาษาสาหรับนักเรียนทุกคน
* โครงการจัดการเรียนภาษาฝรั่งเศสโดยครูต่างชาติ
เจ้าของภาษา
* โครงการจัดการเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษา
เกาหลีโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา
2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศ
มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้มี
การดาเนินการอย่างเป็นระบบ
จานวนข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒาให้มีความรู้
สูงขึ้น ปีการศึกษา 2558-2559

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2558

150
100
50
0

2.4) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการปรับภูมิทัศน์
อาคาร 7 โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้า
และระบบน้าดื่ม น้าใช้ภายในโรงเรียน
3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โรงเรียนได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

104
87

61
64

3
3

จานวนข้าราชการครูได้รับการพัฒนา
ด้านวิทยาฐานะให้สูงขึ้น ปีการศึกษา 2558-2559
ปี การศึกษา 2558
25

ครูผู้ช่วย

ปี การศึกษา 2559

33

36
39

ครู
22

ชานาญการ

31

69

ชานาญการ…

63

เชี่ยวชาญ

2
2
0

50

100
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กระบวนการพัฒนา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าฯ ประชุม
ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อรับความคิดเห็นและ
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
4) สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
โรงเรียนได้ดาเนินการทุกกลุ่มงาน ทุกงาน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รายงานผลโครงการเมื่อดาเนินการ
เสร็จสิ้น เพื่อนาจุดที่ควรพัฒนามาแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
ตามหลักPDCA

ผลการพัฒนา

 อบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา
 อบรมพัฒนาทักษะและความรู้ทางการสอน
ภาษาอังกฤษ TESOL
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
สองภาษาแก่บุคลากรของโรงเรียน
 ประสานความร่วมมือทางด้านการศึกษา
ระหว่างสถาบันการศึกษานอกประเทศกับโรงเรียน เป็นต้น
 เครือข่ายผู้ปกครองดาเนินการปรับปรุงห้องน้า
นักเรียน
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
0.02
0.42
11.88

รองผู้อานวยการกลุม่
งานงบประมาณ

56.34

31.34

0.56
6.36

รองผู้อานวยการกลุม่
บริหารงานทัว่ ไป

37.81
40.69

14.59
0.07
1.34

รองผู้อานวยการกลุม่
บริหารงานวิชาการ

19.53

56.12

22.93

ไม่พอใจมาก

6.4
9.2

ผู้อานวยการโรงเรี ยน

15.38
0

20

31.59
37.4

40

ไม่พอใจ
เฉยๆ
พอใจ

60

พอใจมาก

24

จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลัก PDCA และระบบ
ToPSTAR มีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารและยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาทั้งด้านทุนทรัพย์อุปกรณ์
วัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งสร้างสาธารณสมบัติให้โรงเรียนเพื่อให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสนองความต้องการ ของผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. โรงเรียนควรจัดทาสารสนเทศออนไลน์
2. โรงเรียนควรมีปฏิทินการกากับติดตามอย่างชัดเจนและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง
กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
1.2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
1.3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก
นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็นทาเป็น
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.6) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ตามที่กล่าวข้างต้น โรงเรียนใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามระบบToPSTAR ดังแผนภูมิทางานของ
ระบบเรียนรู้

ผลการพัฒนา
ร้อยละของครูใช้กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2559
ครูจัดการเรียน…

99.52

ครูประพฤติ…

99.05

ครูมีการศึกษา…

92.43

ครูให้คาแนะนาฯ

96.19

ครูมีการวัดผลฯ

99.52

ครูใช้สื่อและ…

99.52

ครูออกแบบ…

91.91

ครูวิเคราะห์…

97.49

ครูกาหนด…
85

100
90

95

100

จากสถิติข้างต้น พบว่าครูใช้กระบวนการเรียนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย
97.29 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ครูกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 100 ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา ร้อยละ 82 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสมฯ ร้อยละ 82 ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ร้อยละ 90 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค ร้อยละ 82 ครูมีการศึกษา วิจัย และ
พฒ
ั นาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน ร้อยละ 92 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ร้อยละ 90 และครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ 91
ยกเว้น ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลต่ากว่า
ค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คือร้อยละ 100
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ผลการพัฒนา
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นในรายวิชาพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 – 6 จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานฯ
ต่างประเทศ

กระบวนการพัฒนา
2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
2.1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
2.2) ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามหลัก PDCA

ระดับชั้น
ม.1
ระดับชั้น
ม.2
ระดับชั้น
ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นบูรณาการทัศนศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 3
ร้อยละ
ผลการประเมินความพึงพอใจ
80.00
ระดับชั้น ม.1
60.00
ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3

40.00
20.00

0.00

โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่
1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่นบูรณาการทัศนศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่นในรายวิชาพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 – 6
ที่มีต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม
ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6
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กระบวนการพัฒนา
3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3.1) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบ
โรงเรียนดาเนินการวัดประเมินผลนักเรียน
ตามแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
โรงเรียนซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ผลการพัฒนา
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนเนื่องจากการประเมินผล
ตามสภาพจริงเน้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในชีวิต
ประจาวันซึ่งนักเรียนจะต้องสังเกต คิดตามและตรวจสอบ
ความคิดของตนเอง สามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงาน
ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ไม่พอใจมาก

ไม่พอใจ

9. วิธีการแจ้งผลการเรียนของ…
8. โรงเรียนแจ้งผลการเรียนของ…
7. นักเรียนในการปกครองของ…
6. เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ…
5. ครูตัดสินผลการเรียนของ…
4. รายวิชาที่โรงเรียนเปิดสอน…
3. นักเรียนได้เรียนตามความถนัด…
2. หลักสูตรของโรงเรียนมีความ
เหมาะสมกับสภาพการเปลีย่ นแปลงฯ

1. หลักสูตรของโรงเรียนสอดคล้อง…

เฉยๆ

พอใจ

0.18
1.96 14.95
0.18
0.538.19

พอใจมาก

33.45 49.47

32.74
0.18
1.07 17.08
22.24
0.18
2.31 17.97
14.23
0.18
1.78 17.08
16.37
0.18
1.25 14.23
21.17
0.53
2.49 17.44
21.53
0.36
3.0213.7
14.77
0.36
1.969.79
15.84

58.36
59.43
65.3
64.59
63.17
58.01

68.15
72.06

ทั้งนี้ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงใช้เครื่องมือวัด
จากสถิติข้างต้น พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ
ประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ
การดาเนินงานของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 83.43
แบบสังเกต แบบประเมินการพูด การเขียน
การนาเสนอ การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน จัดทาเกณฑ์ ส่วนครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนด้วยความยุติธรรม
การให้คะแนนเพื่อความยุติธรรมโดยให้นักเรียนและ คิดเป็นร้อยละ 80.96
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน

จุดเด่น
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามระบบเรียนรู้
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับชุมชนและท้องถิ่น
3. โรงเรียนมีระบบเรียนรู้ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและยั่งยืน
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรพัฒนาครูเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
1) สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
มีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
โรงเรียนได้ดาเนินการวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ตามวงจร PDCA ดังแผนภูมิข้างล่างนี้

ผลการพัฒนา
1. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีความมั่นใจ
ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
2. ทาให้ โ รงเรียนมีคุณภาพเป็น ที่ยอมรับ ของ
ผู้ปกครอง
และชุมชน
3. โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ป ก ค ร อ ง
ที่ มี ต่ อ ก า ร ดา เ นิ น ง า น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ร ะ ย อ ง
วิ ท ย า ค ม ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 9

วิ ช าการ

ไม่พอใจมาก

54.85

57.08

บุ ค คล

3.63
0.46

0.75

5.44

17.40
21.42

18.77
22.79

52.24
2.28
0.30

20.18
16.37

2) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ
และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นอย่างดี
โรงเรียนส่งเสริมให้ ครูบุคลากร ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครู
ผู้ปกครองและศิษย์เก่าฯ ร่วมกันดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในซึ่งเป็นไปตามวงจรPDCA

ไม่พอใจ

2.54
1.02

เฉยๆ

18.55
23.04

พอใจ

60.87

พอใจมาก

ทั่ ว ไป งบ ป ร ะมาณ

4. โรงเรียน ครู และนักเรียนได้รับรางวัล ต่าง ๆ เช่น
- รางวัล OBECQA
- รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
- รางวัลโรงเรียนสีเขียว
- รางวัลโรงเรียนที่มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 สูงกว่า
ระดับประเทศ
- รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ประจาปี 2559 เป็นต้น

29

กระบวนการพัฒนา
ผลการพัฒนา
3) พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ร้อยละความพึงพอใจของครู บุคลากรที่มีต่อ
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
นงานการประกั
คุณภาพฯ
จากสถิติข้าการด
งต้น าเนิ
พบว่
า ครูและบุคนลากรมี
ความพึงพอใจ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
2559
ต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ 85.53
ระดับสูง
โรงเรียนได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจและความ
85.53
รวมเฉลี่ย
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
87.11
การให้ความร่วมมือของ…
1. การสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
87.37
การให้คาแนะนาและการช่วย…
ผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานของโรงเรียน
87.24
ความยืดหยุ่นในการดาเนินงานฯ
ปีการศึกษา 2559
87.37
การประสานงานอย่าง…
2. สารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของครูบุคลากร
81.71
จานวนบุคลากรเพียงพอฯ
ทางการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคมที่มีต่อการบริหารงาน
85.00
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ฯ
ของผู้บริหารโรงเรียน
87.37
การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ฯ
3. สารวจความพึงพอใจในดาเนินงานประกันคุณภาพ
85.45
การติดตามการดาเนินงานฯ
การศึกษาของโรงเรียน
84.21
4. การสารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี การให้เวลาในการปฏิบัติงานฯ
83.29
การประชุมชี้แจงสร้างความ…
ต่อการใช้หลักสูตรโรงเรียน
84.74
ปฏิทินการดาเนินงานฯ
(ดังสถิติมาตรฐานที่ 3 หน้าที่ 24)
รายการประเมิน

ร้อยละ

50 60 70 80 90 100

จุดเด่น
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่ดี มีการทางานเป็นระบบตามหลัก PDCA ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรกากับติดตามเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. ควรเผยแพร่รายงาน ข้อมูลหรือผลการประเมินโดยต้นสังกัดหลากหลายช่องทาง
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนระยองวิทยาคมอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม จากการตรวจสอบผล
การดาเนินงานของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี โครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดทา
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งเรียนรู้ มีพัฒนาการด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุขภาวะที่ดี เป็นคนเก่ง ดี มีวินัย
มีคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาผู้เรียนมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ทาให้ผล
การประเมินตนเองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ด้านการบริหารและจัดการของผู้บริหารโรงเรียนนัน้ จะเห็นได้ว่าผู้บริหารให้ความสาคัญ
กับทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านครู บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่า ฯ เครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก
เช่น โรงพยาบาล วัด ตารวจ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นพลโลกที่ดี
มีคุณภาพ เน้นให้ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาจัดทา
โครงการ กิจกรรมที่ตรงกับเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยองด้านระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผู้บริหารมีการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบทางานหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนเป็นฐานซึ่งบูรณาการเป็นแบบองค์รวม ผลการประเมินใน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม
ส่วนด้านครูนั้นจะเห็นได้ว่าครูมีความรู้ ความสามารถในการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญตามระบบเรียนรู้ โรงเรียนดาเนินการทบทวนระบบเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาค
เรียน ขณะเดียวกันครูก็ดาเนินการดูแลนักเรียนในฐานะครูที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ซึ่งมีการทบทวนระบบนี้ทุกภาคเรียนเช่นกัน มีการนิเทศการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน ผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม
สาหรับมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โรงเรียนได้ดาเนินการ
วางระบบประกันคุณภาพภายในตามวงจร PDCA กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อลงสู่แผนปฏิบัติการประจาปี จัดทาระบบสารสนเทศ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ รายงานเผยแพร่และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
ชัดเจน รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะเดียวกันงานประกันคุณภาพการศึกษาได้
ประสานงานกับทุกฝ่าย เช่น งานวิจัยเพื่อสารวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ มีต่อ
การดาเนินงานของโรงเรียน ประสานงานกับงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับชุมชนและท้องถิ่น บูรณาการกับทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เป็นต้น
ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม

31

ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ
สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ ผลการดาเนินงานของโรงเรียน
สรุปภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาในอนาคตและ
ความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้
จุดเด่น
 ด้านคุณภาพผู้เรียน

จุดควรพัฒนา
 ด้านคุณภาพผู้เรียน

1. นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2559 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
คิด วิเคราะห์ เขียนและสามารถสื่อสารได้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็น
ทาเป็น แก้ปัญหาได้

1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสารเสพติด
และสิ่งมอมเมายั่งยืน
2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีน้าหนัก
ส่วนสูงต่ากว่าหรือเกินเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง
3. ควรบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น โรค
ระบาด อุบัติเหตุไฟฟ้า เป็นต้นที่ยั่งยืน
4. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดคานวณ
ให้มากขึ้นอีกเพื่อยกระดับผลการเรียนด้านนี้
5. ห้องสมุดควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ที่หลากหลาย

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารโรงเรียน

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารโรงเรียน

โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
1. โรงเรียนควรจัดทาสารสนเทศออนไลน์
ระบบตามหลัก PDCA และระบบ ToPSTAR
2. โรงเรียนควรมีปฏิทินการกากับติดตาม
มีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ เปิด อย่างชัดเจนและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม
ในการบริหารการศึกษาทั้งด้านทุนทรัพย์อุปกรณ์
วัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งสร้างสาธารณสมบัติให้
โรงเรียนเพื่อให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้
งาน โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสนอง
ความต้องการ ของผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน
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จุดเด่น
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

จุดควรพัฒนา
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
โรงเรียนควรพัฒนาครูเพื่อสร้างความผูกพัน
มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่อองค์กร
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามระบบเรียนรู้
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย
ครูจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับชุมชนและท้องถิ่น
3. โรงเรียนมีระบบเรียนรู้ และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและยั่งยืน
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล

 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่ดี
มีการทางานเป็นระบบตามหลัก PDCA ชัดเจน

1. ควรกากับติดตามเป็นระยะ ๆ
อย่างต่อเนื่อง
2. ควรเผยแพร่รายงาน ข้อมูลหรือ
ผลการประเมินโดยต้นสังกัดหลากหลายช่องทาง

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. การให้ความรู้แก่ชุมชนทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา
4. การส่งเสริมให้ครูวัดประเมินผลตามสภาพจริงที่ยั่งยืน
5. ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอนตามศาสตร์ของพระราชา
ความต้องการและการช่วยเหลือ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551-2559

2553
53.11
44.01
42.89
42.80

ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย
2554 2555 2556
60.64 64.31 56.53
49.10 56.21 46.17
48.35 54.57 44.43
48.11 54.48 44.25

2557
43.75
35.82
35.39
35.20

2558
50.98
43.89
42.89
42.64

2559
60.29
48.07
46.81
46.36

2553
33.68
16.04
15.80
16.19

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย
2554 2555 2556
41.92 42.41 45.19
30.15 28.7 31.28
30.13 28.29 29.99
30.49 28.71 30.35

2557
39.28
27.62
27.09
27.46

2558
49.60
32.19
30.16
30.62

2559
53.81
33.69
31.39
31.80

2553
41.55
29.45
29.29
29.17

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2554 2555 2556
47.77 50.42 56.14
32.35 36.54 39.33
32.28 35.40 38.04
32.19 35.37 37.95

2557
55.87
39.93
38.77
38.62

2558
54.94
38.87
37.88
37.63

2559
50.65
36.22
35.12
34.99

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
50.99
42.31
41.00
41.09

2552
45.84
36.62
35.26
35.35

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
44.14
32.87
31.92
32.42

2552
35.96
21.63
22.07
22.54

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
53.98
41.13
39.28
39.44

2552
39.54
28.85
29.18
29.16
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ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
50.61
42.82
41.44
41.42

2552
45.81
40.32
39.71
39.70

2551
42.30
33.06
32.56
32.66

2552
36.19
24.93
25.98
26.05

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย
2553 2554 2555 2556 2557
54.93 53.42 57.73 50.62 59.50
43.05 43.26 48.09 40.68 48.05
40.85 42.88 47.15 39.48 46.94
40.85 42.73 47.12 39.37 46.79
คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2553 2554 2555 2556 2557
37.11 45.62 39.09 40.86 49.82
24.27 32.11 27.40 26.03 30.59
24.22 32.19 26.94 25.41 29.59
24.18 32.08 26.95 25.45 29.65

2558
60.75
47.89
46.42
46.24

2559
64.51
50.97
49.34
49.00

2558
53.97
33.84
32.42
32.40

2559
55.46
31.26
29.53
29.31

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551-2559

2553
54.35
46.48
42.95
42.61

ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย
2554 2555 2556
51.48 59.88 65.33
44.32 50.18 53.12
42.12 47.68 49.87
41.88 47.19 49.26

2557
66.16
54.00
51.41
50.76

2558
63.56
52.52
49.95
49.36

2559
68.15
55.60
53.09
52.29

2553
29.31
20.54
18.75
19.22

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย
2554 2555 2556
29.18 31.22 39.22
22.15 22.49 27.17
21.34 21.71 25.05
21.80 22.13 25.35

2557
36.22
24.57
23.12
23.44

2558
38.39
26.35
24.68
24.98

2559
44.71
29.17
27.35
27.76

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
59.12
50.24
46.71
46.50

2552
57.35
49.54
46.77
46.47

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
37.71
31.17
30.26
30.68

2552
37.71
37.17
30.26
30.68
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ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
40.47
35.05
33.65
33.70

2552
34.28
29.69
29.03
29.06

2553
37.49
32.78
30.90
30.90

2557
41.15
34.73
32.67
32.54

2558
39.93
34.48
33.55
33.40

2559
39.53
33.14
31.77
31.62

2552
42.11
37.50
36.11
36.00

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย
2553 2554 2555 2556 2557
52.46 39.03 40.96 41.91 46.07
48.28 34.06 37.32 34.22 37.88
46.70 33.40 36.47 33.19 36.81
46.51 33.39 36.27 33.02 36.53

2558
45.80
40.79
40.00
39.70

2559
42.51
36.65
36.17
35.89

2552
40.49
29.86
28.42
28.56

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2554 2555 2556
33.90 33.19 34.44
23.61 23.68 21.80
22.53 22.62 20.43
22.73 22.73 20.48

2558
40.67
28.12
26.65
26.59

2559
40.50
26.50
24.90
24.88

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
40.67
35.63
34.74
34.72

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
51.97
39.63
36.00
36.08

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2554 2555 2556
33.73 39.27 39.32
28.73 34.32 32.00
27.89 33.26 30.60
27.90 33.10 30.48

2553
25.49
16.35
14.79
14.99

2557
37.50
23.29
21.72
21.74
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จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบูรณาการ : ทักษะความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับชุมชน
และท้องถิ่นบูรณาการทัศนศึกษาในจังหวัดระยอง

