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Self Assessment Report

รายงานประจาปี

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนระยองวิทยาคม
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อสะท้ อนภาพความส าเร็จและนาเสนอผลการพั ฒ นาการจัด การศึ กษาของสถานศึ กษาในรอบปี
ที่ผ่านมา ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.)
ทั้ง ๓ มาตรฐาน ภายใต้บริบทอัตลักษณ์ของโรงเรียน “เก่ง ดี มีวินัย” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
“โรงเรียนคุณ ภาพยอดนิยม” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนระยองวิทยาคมมุ่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บนพื้ น ฐานหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” และเพื่ อ น าผลการด าเนิ น งานด้ า นต่ า ง ๆ ของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสั งกัด รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้ นในรูปของ
คณะกรรมการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียน
รายงานประจาปีของสถานศึกษาฉบับนี้ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
และกากับ ติด ตาม ตรวจสอบคุณ ภาพการจั ดการศึกษาในการปรับ ปรุง แก้ ไขพัฒ นาคุ ณ ภาพของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ขอขอบคุ ณ คณะครู บุ คลากรทุกฝ่ายที่ร่วมมื อให้ รายงานฉบับ นี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของ
โรงเรียนต่อไป

นายบารุง ชูประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

ข
สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญแผนภูมิ
บทสรุปผู้บริหำร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลำกร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และบริกำรทำงกำรศึกษำอื่นๆ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
ผลทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่ผ่ำนมำ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553
สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
ส่วนที่ 4 ภำคผนวก
ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2553-2562
ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2553-2562
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
ประกำศโรงเรียนระยองวิทยำคม เรื่อง มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและเป้ำหมำย
ควำมสำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ประกำศโรงเรียนระยองวิทยำคม เรื่อง กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินภำยในของ
สถำนศึกษำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
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ข้อมูลครูและบุคลำกร
จำนวนนักเรียน
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบที่ผ่ำนมำปีกำรศึกษำ 2561
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. รอบที่ผ่ำนมำ (รอบสำม)
เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
และปีที่ 6 ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด
เปรียบเทียบร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำนปีกำรศึกษำ 2561 กับ
2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และปีที่ 6
สรุปจุดเด่น จุดควรพัฒนำของแต่ละมำตรฐำน
ผลกำรทดสอบระดับชำติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2553 - 2562
ผลกำรทดสอบระดับชำติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2553 - 2562
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จ
สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิ
1 ระบบกำรประกันคุณภำพที่มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศของ
โรงเรียนระยองวิทยำคม
2 กำรเปรียบเทียบร้อยละค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระฯ
ปีกำรศึกษำ 2560 กับ 2561
3 ผลกำรทดสอบระดับชำติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
4 ผลกำรทดสอบระดับชำติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
5 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน
6 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรภำษำไทย
7 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
8 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดคำนวณ
9 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณฯ
10 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรเพื่อกำรเรียนรู้ฯ
11 ร้อยละของนักเรียนที่สร้ำงนวัตกรรม มีกำรนำไปใช้และเผยแพร่
12 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี
(เกรด 3 ขึ้นไป) ปีกำรศึกษำ 2562
13 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อฯ
14 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยม
15 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทยฯ
16 ร้อยละของนักเรียนที่สำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
17 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
18 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด
19 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภำวะทำงจิตสังคมสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด
20 กระบวนกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ของโรงเรียนระยองวิทยำคม
ตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR
21 ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อควำมสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์กับบริบทของโรงเรียนระยองวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2562
22 ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของโรงเรียนระยองวิทยำคม
23 ร้อยละควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียน
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สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
แผนภูมิ
24 ระบบบริหำรจัดกำรวิชำกำรโรงเรียนระยองวิทยำคม
25 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิด เชิงระบบ
ToPSTAR
26 กระบวนกำรทำงำนของระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิด
เชิงระบบ ToPSTAR
27 กระบวนกำรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
28 ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่มีควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลต่อกำร
ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำฯ ปีกำรศึกษำ 2562
29 ระบบกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิงระบบ
ToPSTAR
30 กระบวนกำรนำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) สู่กำรปฎิบัติ
31 ร้อยละของครูที่เข้ำอบรม ประชุม สัมมนำ ปีกำรศึกษำ 2562
32 ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ปีกำรศึกษำ 2562
33 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ตำมหลัก PDCA ภำยใต้
แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR
34 ระบบสำรสนเทศภำยในโรงเรียนตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิงระบบ
ToPSTAR
35 ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
36 ระบบกำรเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยำคมตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิง
ระบบ ToPSTAR
37 ร้อยละของผลกำรประเมินตนเองของครูในกำรจัดทำระบบปฎิบัติงำน ประจำปี
กำรศึกษำ 2562
38 กระบวนกำรผลิตและพัฒนำ สื่อ นวัตกรรมตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิง
ระบบ ToPSTAR
39 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้และเผยแพร่
40 กระบวนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อสร้ำงโอกำสให้นักเรียนได้แสวงหำ
ควำมรู้

หน้า
42
43
44
45
45
47
47
48
48
49
50
51
54
54
55
56
57

ช
สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
แผนภูมิ
41 ครูมีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสร้ำงโอกำสให้นักเรียนได้
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น
42 กระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยำคม
43 ร้อยละของครูที่มีกำรประเมินนักเรียนตำมสภำพจริง ตรวจสอบและประเมินผลกำร
เรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม
กับตัวชี้วัด มีกำรแจ้งผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลข้อมูลทำงกำรเรียนย้อนกลับ
มำพัฒนำนักเรียน
44 ร้อยละของผู้ปกครองที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2561
45 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ปีกำรศึกษำ 2562
46 ร้อยละของครูที่มีกำรทำ PLC เพื่อกำรแก้ไขปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็น
ขั้นตอน

หน้า

58
59
60

60
61
62

ซ
บทสรุปของผู้บริหาร
วิสัยทัศน์

: โรงเรียนระยองวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัฒนธรรมองค์กร
: พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ทางานเป็นระบบ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน : เก่ง ดี มีวินัย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม
ค่านิยม
: บุคลากรเก่ง ดี มิวินัย ร่วมใจพัฒนาโรงเรียน
สมรรถนะหลักของโรงเรียน
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
3. นักเรียนมีคุณภาพ

2. บุคลากรมีคุณภาพ
4. ชุมชนเข้มแข็ง

จุดเน้นของโรงเรียน 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. สะเต็มศึกษา 3. EEC
โรงเรี ยนระยองวิ ทยาคมจัด การศึก ษาตามแนวทางการจัด การศึก ษาตามหลัก สู ตรโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการสะเต็มศึกษา อาเซียน การจัดการศึกษา
ในเขตพื้น ที่ เศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวั นออก (EEC) และตามแนวทางการประกั น คุณ ภาพ อีก ทั้ ง ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และบริบทของโรงเรียนโดยใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
หลักธรรมาภิบาล หลักการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิง ระบบ ToPSTAR
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ดังแผนภูมิข้างล่างนี้

P

D
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- บริหารจัดแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - การบูรณาการสะเต็มศึกษา - อาเซียน
- การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล -หลักการใช้โรงเรียนเป็นฐาน
- วงจร PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบToPSTAR (ระบบสนับสนุน)
ประกอบด้วย ระบบการนาองค์กรและระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวคิดเชิงระบบToPSTAR

A

ระบบหลัก
- ระบบการเรียนรู้
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ระบบกิจกรรมนักเรียน
ระบบสนับสนุน
- ระบบบริหารจัดการ
- ระบบดูแลคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
- ระบบพัฒนาบุคลากร
- ระบบชุมชนสัมพันธ์
- ระบบสารสนเทศ
- ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่

แผนภูมิ 1 ระบบการประกันคุณภาพที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนระยองวิทยาคม

C

ฌ
เป้าหมายของการพัฒนา
1. เพื่อบริหารจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อกากับติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
วิธีการดาเนินงาน
โรงเรียนระยองวิทยาคมดาเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศโดยบูรณาการ
ตามแนวทางการจัดการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิด
เชิงระบบ ToPSTAR ใช้หลักการมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโรงเรียนและตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รียน มีคณ
ุ ภาพระดับ ยอดเยี่ยม
ความโดดเด่นของผู้เรียน ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีวินัย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
จุดเด่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลทดสอบระดั บชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 256๒
สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา แต่เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่ากว่าเป้าหมาย มีความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดวิ เคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและ
นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติที่ต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
จุดควรพัฒนา ควรจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และ ๖ ให้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
แนวทางการพั ฒ นา จั ด ท ากิจกรรม โครงการ ยกระดั บ ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ทั้ ง ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่ไม่ใช่กิจกรรมสอนเสริมเพื่อการทดสอบระดับชาติทั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และ ๖
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
ความโดดเด่นของการบริหารจัดการ ผู้บริหาร บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง สู่ความเป็นเลิศ
ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR และใช้หลักการมีส่วนร่วม
จุดเด่น โรงเรีย นเปิ ดโอกาสให้ ทุ กฝ่ า ยมี ส่ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา มี ก ระบวนการด าเนิ น งาน
ที่ ชั ด เจน มี ห ลั ก สู ต รที่ ห ลากหลาย ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศทั น สมั ย พร้ อ มใช้ ง าน มี ร ะบบเรี ย นรู้
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและยั่งยืน ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดาเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทา งาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(Internal Quality Audit : IQA)
จุดควรพัฒนา ควรซ่อมบารุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา ปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่ อซ่อมบารุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสม จัดทาโครงการปรับซ่อมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้ทันการณ์และพร้อม
ใช้งานช่วงเปิดภาคเรียน

ญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีคณ
ุ ภาพระดับ ยอดเยี่ยม
ความโดดเด่นของครู เป็นคนเก่ง ดี มีวินัย ร่วมใจพัฒนาโรงเรียน
จุดเด่น ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถและส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านอาชีพและทักษะชีวิตอย่างเป็นระบบ ใช้สื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการแสวงหาความรู้
ของผู้เรียน ใช้วิธีการสอนที่ยึดโยงกับชุมชนและท้องถิ่น ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดทา PLC เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนา ควรจัดอบรมครูด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้ทุกภาคเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
ความพร้อมและเสริมประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรม โครงการสัมมนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทุกภาคเรียน

๑
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนระยองวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัพท์ 0-3861-1010, 0-3861-4332 โทรสาร 0-3861-4332
website : www.rayongwit.ac.th Email : rayongwit@hotmail.com สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 6
ตาบล ได้แก่ ท่าประดู่ เนินพระ ทับมา บ้านแลง ตะพงนอก และเชิงเนิน
ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
“โรงเรียนระยองวิทยาคม” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 จากการรวมโรงเรียนระยองมิตร
อุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และ โรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบาเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2463) เข้าด้วยกันโดยตั้งอยู่ บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ มีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 1 งานเศษ เป็น
โรงเรียนแบบสหศึกษา จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย มี
นายกนก จันทร์ขจร เป็นอาจารย์ ใหญ่ คนแรก เมื่อปีการศึกษา 2517 กรมสามั ญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกให้ อ ยู่ ใ น
โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นที่ 1 และเริ่มใช้หลักสูตร (ค.ม.ส.) ตั้ง แต่ปีการศึกษา
2517 เป็นต้นมา การที่โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการดังกล่าวทาให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีอาคารเรียน โรง
ฝึกงาน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรมากขึ้น รวมทั้ง โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ตลอดจนมูลนิธิต่าง ๆ และองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้ง ภาครั ฐและเอกชน ส่ง ผลให้ โรงเรี ย นเป็ นโรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาขนาดใหญ่ พิ เศษที่มี ค วามพร้ อ มในการจั ด
การศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเล่าเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคมพัฒนาการ
จัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุ ดต่อ นักเรียน ผู้ ปกครอง ครู และชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยยึด นโยบายของหน่ วยงานต้นสัง กั ด
จุดเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนอย่างไม่หยุดยั้ง
คติพจน์ประจาโรงเรียน : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนระยองวิทยาคมมุ่ง พัฒนาคุ ณภาพการศึ กษารองรับ พื้นที่เขตพัฒ นาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ :
๑. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยทักษะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21
๒. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้ต อบสนองความแตกต่างระหว่า งบุคคลและมีคุณภาพเทียบเคีย ง
มาตรฐานสากล
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้
๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๕. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
๖. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
๗. พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดยเปิ ด โอกาสให้ ห น่ ว ยงานภายนอก คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

๒
๘. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
เป้าประสงค์
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้ ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน และผลการวิจัย
เป็นฐานความคิด
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีหลักสูตรพิเศษ
และรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
๓. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค ที่ทันสมัย
เพียงพอ พร้อมใช้งาน
๔. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาพร้อมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
๕. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๖. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ร่มรื่น มั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่พร้อม
ใช้งานและสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
๗. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดชั้นเรียนเชิงบวกจัดการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
บูรณาการสะเต็มศึกษา ศาสตร์พระราชา และตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
๘. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการ
เรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น/หรือสื่อนวัตกรรมอื่นๆในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่
ผลงาน
๙. ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๑๐. ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล
๑๒. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีนิสัยรักการอ่าน
๑๓. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้
๑๔. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง และผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
๑๕. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสัง คม และมีจิตสานึกในการส่ง เสริม พิทักษ์
ปกป้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๖. นักเรียนมีความละอาย รู้สึกสานึกผิด รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมหลัก 12 ประการมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๗. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถี ชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทยและเทศที่ เหมื อน/แตกต่ าง และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
๑๘. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
๑๙. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการประกัน คุณภาพการศึกษา
๒๐. คณะกรรมการสถานศึกษา กากับดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของโรงเรียน ให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
๒๑. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

๓
๒. ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูและบุคลากร มีจานวน ๒๗๕ คน ประกอบด้วย ครูประจาการ ๑๘๑ คน ลูกจ้างประจา 7 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว 87 คน รายละเอียด ดังตาราง ๑
ตาราง ๑ จานวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข้าราชการครู
กลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม
บริหาร
๔
1
5
กองกลาง
0
1
1
คณิตศาสตร์
4
2๓ 2๗
วิทยาศาสตร์
1๑ 22 3๓
สังคมศึกษา
๔
1๒ ๑๖
ภาษาไทย
5
12 17
ภาษาต่างประเทศ
๑
2๑ 2๒
การงานอาชีพฯ
๖
12 ๑๘
สุขศึกษาและพลศึกษา
1๑
๔
1๕
ศิลปะ
6
6
12
แนะแนว
0
๔
๔
กิจกรรมในเครื่องแบบ
1
0
1
งานห้องสมุด
0
1
1
โครงการห้องเรียนพิเศษ EP
2
0
2
ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก
๐
๗
7
รวม
5๕ 1๒๖ 18๑
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูจ้างฯ
คณิตศาสตร์ (EP)
วิทยาศาสตร์ (EP)
สังคมศึกษาฯ (EP)
คอมพิวเตอร์ (EP)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมในเครื่องแบบ
ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก
รวม

ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
พนักงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์
รวม

ชาย
0
1
1

หญิง รวม
๑
๑
0
1
๑
๒

พนักงานราชการ
พนักงานวิทยาศาสตร์
รวม

ชาย
0
0

หญิง รวม
๕
๕
๕
๕

รวมลูกจ้างประจา

๑

รวม
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจา

๕๖

๑๓๒ ๑๘๘

ชาย
๐
๗
๓
๑
๑๑

หญิง
๑๖
๑๒
๐
๐
๒๘

รวม
๑๖
๑๙
๓
๑
๓๙

ชาย
๖
๑
๑
๐
๐
๗
๑๕

หญิง
๓
๐
๐
๑
๐
๕
๙

รวม
๙
๑
๑
๑
๐
๑๒
๒๔

๓๑

๕๖

๘๗

ชาย หญิง รวม
พนักงาน
๐
๒
๒
เจ้าหน้าที่สานักงาน
๐
๕
๕
นักการภารโรง
๐
๓
๓
พนักงานขับรถ
๐
๑
๑
เจ้าหน้าที่บริการเอกสารทั่วไป
๐
๐
๐
รวม
๐
๐
๐
๐
๑
๑
โครงการพิเศษ
๑
๑
๒
ภาษาอังกฤษ
๐
๐
๐
ภาษาจีน
๒
๒
๔
ภาษาฝรัง่ เศส
๑
๑
๒
ภาษาญี่ปุ่น
๐
๐
๐
ภาษาเกาหลี
๐
๒
๒
(พนักงาน) ห้องเรียนพิเศษ EP
๑
๑
๒
รวม
๐
๐
๐
๕
๑๙ ๒๔
รวมลูกจ้างชั่วคราว
สรุป จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น ๒๗๕ คน

๖

๗

(ข้อมูล ณ 10 เม.ย. ๒๕๖๓)

๔
๓. ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น 3,5๒๐ คน จาแนกตามระดับชั้น ดังตาราง ๒
ตาราง ๒ จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จาแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น

จานวนห้อง

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

14
14
14
19
19
19

รวมทั้งหมด

99

เพศ
ชาย (คน) หญิง (คน)
2๕๐
29๔
2๑๒
๒๙๑
2๖๖
3๒5
2๔๓
๔๒๔
225
3๘๖
2๒๐
๓๘๔
1,๔๑๖
2,1๐๔

รวม (คน)

เฉลี่ยต่อห้อง (คน)

5๔๔
5๐๓
5๙๑
6๖๗
61๑
60๔
3,5๒๐

3๙
๓๖
42
3๕
32
32

๔. ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
๔.๑ หลักสูตร และแผนการเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดให้มแี ผนการเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1) แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.
๒) แผนการเรียน SMART COM
๓) แผนการเรียนปกติ
๔) แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
๒) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์
๓) แผนการเรียน English for Integrated Studies Program
๔) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
๕) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
๖) แผนการเรียน ศิลปะ - ดนตรี - นาฏศิลป์ และกีฬา
๗) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน แผน ก
๘) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน แผน ข
๙) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
๑๐) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น

๕
๑๑) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
๑๒) แผนการเรียน English Program (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
๑๓) แผนการเรียน English Program (ศิลปะ - ภาษา)
๔.๒ บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
๑) จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนทุกคนโดยครูชาวต่างชาติ
๒) จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยครูเจ้าของภาษา
๓) ทาบันทึกความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
3.1. ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ สถาบันขงจื่อ 23 แห่งในประเทศไทย
3.2. ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษากับต่างประเทศ ได้แก่ สานักงาน
HANBAN ประเทศจีน, Northwest University, โรงเรียนสอนภาษา TWIN ประเทศสหราชอาณาจักร , โรงเรียน
Dunman Hight School ประเทศสิ ง คโปร์ , โรงเรี ย น Phuentsholing Higher Secondary School ประเทศ
ภูฏาน, โรงเรียนเวียงสวรรค์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มหาวิทยาลัย Hankuk University
of foreign studies ,โรงเรียน Fairfax High School ประเทศสหรัฐอเมริกา, โรงเรียน Phuentsholing Higher
Secondary School ประเทศภูฏาน, มหาวิทยาลัย Ewha womans ประเทศเกาหลี
๓.๓. เป็นศูนย์ประสานงานและการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ เวลา
1 ปีการศึกษาให้แก่หน่วยงาน ดังนี้ AFS UCE ECE YFU EF IEE SEA Edudee IStydy YES AYC BWK YES AYC
PME MPLC GIE กับ AFS UCE ECE YFU EF IEE SEA Edudee IStudy Engenius
๔.๓ บริการทางการศึกษาอื่น ๆ
๑) ให้บริการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น
๒) โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษารองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรีทางการศึกษา
๓) จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น
๔) จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนสาหรับ
โรงเรียนในเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

๖
๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 แสดงได้ดัง
แผนภูมิ ๒
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การเปรียบเทียบค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2561-2562

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
แผนภูมแผนภู
ิ ๑ การเปรี
ยบเทียบร้
อยละของค่
าเฉลี่ยผลสั
ยน 8 กลุ
มิ ๒ การเปรี
ยบเที
ยบร้อยละของค่
าเฉลีม่ยฤทธิ
ผลสั์ทมางการเรี
ฤทธิ์ทางการเรี
ยน่มสาระฯ
8 กลุ่มสาระฯ
ปีการศึกษา 256๑ กับปีก256๒
ารศึกษา 256๑ กับ 256๒

๗
๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๒
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ปี ก ารศึ ก ษา 256๒ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการทดสอบระดั บ เขตพื้ น ที่ ระดั บ สพฐ. และ
ระดับประเทศ แสดงในแผนภูมิ ๓ และ ๔ ตามลาดับ
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สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
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แผนภูมิ ๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 256๒
เปรียบเทียบกับระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และ ระดับประเทศ
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ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ระดับประเทศ
ระดับ สพฐ.
ระดับเขตพื้นที่
ระดับโรงเรียน

แผนภูมิ ๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๒
เปรียบเทียบกับระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และ ระดับประเทศ

๘
๖) ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรี ย นระยองวิ ท ยาคมได้ รั บ การประเมิน คุ ณ ภาพภายในโดยสานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารมั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 18 เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมได้ ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนสูง
กว่าสถานศึกษากาหนด
1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษากาหนด
1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
1.1.4 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
วิจ ารณญาณ อภิป รายแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็น แก้ ปัญ หาและ
นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
1.1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
1.1.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการ
นาไปใช้ และเผยแพร่
1.1.7 ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
1.1.8 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อม
ที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น และการท างาน หรื อ การ
ประกอบอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี สู ง กว่ า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดและเป็นแบบอย่างได้
1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็ นไทย มี ส่ว นร่ วมในการอนุ รัก ษ์วั ฒนธรรม ประเพณีแ ละภู มิ
ปัญญาไทย

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
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๙

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.2.3 ผู้เ รีย นสามารถอยู่ ร่ว มกัน บนความแตกต่า งและ
หลากหลาย
1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสัง คมสูง กว่า
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา โดยความร่ วมมื อ ของผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุก ฝ่ าย มี การน า
ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น
แบบอย่างได้
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิต
จริง และเป็นแบบอย่างได้
2.4 พัฒนาครูแ ละบุ คลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิ ชาชี พ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
2.5 จัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสัง คมที่เ อื้อต่ อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3.1 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
3.3 ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ แหล่ ง เรี ย นรู้ รวมทั้ ง ภู มิ
ปัญ ญาท้องถิ่ นที่เ อื้อต่อ การเรียนรู้ โดยสร้า งโอกาสให้ผู้เรี ยนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ตนเอง
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

๑๐

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ตนเอง

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
โดยใช้ เ ครื่ อ งมือ และวิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.6 มี ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ระหว่ า งครู แ ละผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู้ ครู แ ละ
ผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุป

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(กาลังพัฒนา) (ปานกลาง) (ดี)

ระดับ ๔  ระดับ ๕
(ดีเลิศ)
(ยอดเยี่ยม)

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น : นักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มี ผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้ นฐานปีการศึกษา 2561
สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติที่ ดีต่ออาชีพสุจริต นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทยและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
จุดควรพัฒนา : ควรส่งเสริมความสามารถในการคิดคานวณ และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่
แนวทางการพัฒนา : จัดทากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิดคานวณให้มากยิ่งขึ้น และจัดทา
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเด่น : โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีกระบวนการดาเนินงานที่ชัดเจน
มีหลักสูตรที่หลากหลาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยพร้อมใช้งาน มีระบบเรียนรู้ และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ที่ชัดเจนและยั่งยืน ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดาเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทางานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(Internal Quality Audit : IQA)

๑๑
จุดควรพัฒนา : ควรซ่อมบารุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ แนวทางการ
พัฒนาในอนาคต : ปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมบารุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม จัดทา
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น : ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถและส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านอาชีพและทักษะชีวิตอย่างเป็นระบบ ใช้สื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการแสวงหาความรู้ของ
ผู้เรียน ใช้วิธีการสอนที่ยึดโยงกับชุมชนและท้องถิ่น ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดทา PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนา : ควรส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต : จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อความยั่งยืน
๗) สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
ตาราง ๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ผ่านมา (รอบสาม)
น้าหนัก
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คะแนนที่ได้
(คะแนน)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.73
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
10.00
9.51
พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
8.58
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
8.85
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
14.35
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
10.00
8.00
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรียน
5.00
5.00
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
5.00
4.71
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตารมปรัชญา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
5.00
5.00
จัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
5.00
5.00
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

๑๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี่ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่
5.00
5.00
ดีมาก
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
5.00
5.00
ดีมาก
เป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
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
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา
จุดเด่น
โรงเรียนมีจุดเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยมีคณะกรรมการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและวิธีดาเนินการต่าง ๆ โดยประสานการทางาน
บูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบกิจกรรมนักเรียน ทาให้ผลเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้
1. การดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบกิจกรรม
นักเรียน มีระบบเอกสารกฎ กติกา ระเบียบเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมซึ่งผู้ปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ทราบ อนุมัติในหลักการ ทาให้ การดาเนินงานของระบบไม่ยุ่งยาก ซ้าซ้อน ผลของการดาเนินการในระบบเกิด
กับผู้เรียนโดยตรง คุณภาพของการประเมินการผ่านช่วงชั้นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง ประสงค์มีความชัดเจน
เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและผู้ปกครอง ทาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและได้รับ
คัดเลือกเป็นระบบที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนภายใต้กิจกรรม
“ร่วมเสริมคุณค่า สร้างราคาชีวี” จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)
2. การดาเนิ นการของระบบการเรีย นรู้ ที่จั ดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นนั กเรีย นเป็ นส าคั ญ
ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่ง เน้นกิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สัง เคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียนทุกคน โรงเรียนเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้าน
วิช าการ คุ ณ ภาพผู้เ รี ย น สุ นทรี ยภาพด้ า นศิล ปะ ดนตรี กี ฬ า ได้ แก่ กิจ กรรมพัฒ นาศัก ยภาพด้า น ICT ด้ า น
วิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านศิลปะ ด้านดนตรีและกีฬา ด้านความถนัดและความสนใจ
ของนั กเรี ยน โดยในการสอนมี การสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมไว้ทุก รายวิ ชาและทุ กหน่ วยการเรียนรู้และ
คณะกรรมการระบบร่วมกับฝ่ายบริหารได้วางแผนดาเนินการระบบให้เป็นระบบ Best Practice ต่อจากระบบ
การดูแลช่วยเหลือในปีการศึกษา 2551
3. การจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมีการดาเนิ นการแบบประชาธิปไตย นักเรียนเลือกทากิจกรรม
ตามความสนใจโดยอิส ระและหลากหลาย เป้ าหมายของทุ กลุ่ม กิจ กรรมเน้ นให้ นัก เรี ยนมีคุ ณธรรมจริ ยธรรม

๑๓
มีความรับผิดชอบ รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น และวิธีการประเมินผลการทากิจกรรมของครูโดยบันทึกเวลาภาระ
งานการทากิจกรรมชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่
1.1 อาคารเรียนบางหลังซึ่งมีอายุการใช้งานนาน เก่า พื้นห้องเรียนชารุด สึกกร่อน เช่น อาคาร 4
ควรได้รับการปรับปรุง ขัดพื้น ทาสีใหม่ จัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
1.2 การรณรงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านการรักษาความสะอาดและมีจิตสาธารณะให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา 2550 - 2551 โรงเรี ย นอยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารใหม่
และนักเรียนต้องใช้โรงอาหารชั่วคราว คับแคบ ไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร
1.3 ห้องน้านักเรียนซึ่งมีจานวนน้อย ไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับจานวนรวมของนักเรียนทั้งหมด ทาให้
เกิดกลิ่น ควรได้รับการดูแล ทาความสะอาดให้บ่อยครั้งในวันหนึ่ง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างห้องน้า ห้องส้วม
เพิ่มเติมข้างอาคารสานักงาน 1 หลัง
1.4 ด้านการบริหารจั ดการ โรงเรียนได้ ดาเนิน การตามโครงการพั ฒนาโรงเรีย นเข้ม แข็ง ด้ว ย
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการดาเนินการสู่วิธีทางปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุนและได้รับคัดเลือก
เป็นโรงเรียนนาร่องการใช้หลักสูตร
2. ด้านทรัพยากร
แต่ละปีการศึกษาโรงเรียนต้องใช้เงินเพื่อจ้างครูสอน เจ้าหน้าที่และพนักงานสานักงานรวมประมาณ
40 คน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่มี
การพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
2. สถานศึกษาควรวางรูปแบบการพัฒนาเครื่องมื อที่วัดความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนให้
ชัดเจน โดยประสานความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ วางแผนร่วมกันตามกรอบการนาทักษะ การคิด
สู่การพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาการกาหนดไว้ในระบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
ทุกกลุ่มสาระให้มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกกลุ่มสารุการเรียนรู้
2. ครูควรมีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาแผน พัฒนาสื่อการเรียนมากขึ้นและนาผลการวิจัยมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาสูงขึ้น
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. สภาพปัญหา
1. จานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่จานวนห้องเท่าเดิมทาให้นักเรียนแน่นห้องเรียนซึ่งไม่เอื้อกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2. ครูทุก คนมีภาระงานหลัก ที่ต้องรับผิ ดชอบ 3 ด้าน ได้ แก่การจัด การเรีย นการสอน การดูแ ล
ช่วยเหลือนั กเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม และภาระงานสนับสนุ นการเรียนการสอนและการบริห ารงานของ
โรงเรียน ทาให้ประสิทธิผลของงานของครูที่อยู่ในระดับดีมีจานวนไม่มาก
3. ครูประจาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทยอยเกษียณอายุราชการทาให้ต้องพัฒนา
ครูใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
2. จุดเด่น
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตในการเรียน การสืบค้น
ข้อมูล สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย ICT และมีผู้เรียนชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ระดับประเทศ และสามารถ
สอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เป็นจานวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ผู้เรียนทุกคนมีความรัก ความภาคภูมิใจ
ในสถาบัน
ด้า นครู ครู มีค วามรู้ ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีป ระกอบการสอน พัฒ นาตนเองอย่า ง
ต่อเนื่อง ให้ความรัก เอาใจใส่ เข้าใจผู้เรียนอย่างเสมอภาคทุกคน และมีความรักผูกพันในสถาบันที่เป็นศิษย์เก่า มี
ความภาคภูมิใจที่ได้ทางานในสถาบันนี้
ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานสูง มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์และ
มุ่ง มั่นในการสร้างเกียรติยศสู่โรงเรียน พัฒนานักเรียน และพัฒนาครูโดยสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและครูควบคู่กันไป โดยดาเนินการหาครู ให้มีจานวนเพียงพอ คัดเลือกครู
ที่ขอย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และจัดให้มีการทดสอบครูที่จะเข้ามาใหม่ ได้รั บการยกย่อง เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน
ด้านอัตลักษณ์ การจัดทาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์สูงขึ้น สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของรัฐ
เพิ่มขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่าง ๆ มากมาย และเป็นการสร้างขวัญ
กาลังใจให้แก่นักเรียน จะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียน และนักเรียนได้รับ จึงควรดาเนินการต่อยอดไปเรื่อย
ๆ และใช้วิธีพี่สอนน้องจะได้สร้างความผูกพันระหว่างนักเรียนด้วยกัน
ด้านมาตรการส่งเสริม การดาเนินงานของโรงเรียนระยองวิทยาคมในรูปของการพัฒนาเชิงระบบที่
เน้นกระบวนการ PDCA มีข้อดีที่ทุกกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/งาน มีรูปแบบ ขั้นตอนของการทางานชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้ในรูปของการประเมินทบทวน ซึ่งส่ง ผลให้โรงเรียน มีข้อมูลที่จะใช้ในการวางแผน พัฒนา
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ขวัญ
และกาลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการพัฒนา
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2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่านตามนโยบายของ
โรงเรียน สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการนิเทศ กากับ ติดตามและจัดทา แบบบันทึกการอ่านให้เป็น
รูปธรรม
3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนและครูให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยจัด
กิจกรรมรณรงค์ หรือแบ่งเขตพื้นที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและความสะอาด
5. สร้างค่านิยมให้กับนักเรียนในด้านการทาความดี การรักษาระเบียบวินัย การมีจิตสาธารณะและการเป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์อย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ทากิจกรรม และประเมินผล
6. ควรมีการนิเทศภายในอย่างจริงจังและมีการบันทึกผลการนิเทศที่เป็นรูปธรรม อย่างเป็นระบบและมี
รูปแบบเดียว เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ
สร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
7. จัดขนาดห้องเรียนให้มีจานวนนักเรียนที่เหมาะสม
8. ควรเพิ่มอัตราครู (ประจาการ) ให้เพี ยงพอ หรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองในการจัดจ้ างครูสอน
ให้เพียงพอ
9. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและหรือให้ครู ที่มีความรู้
นาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่โรงเรียนมีให้ให้คุ้มค่าหรือจัดประกวด แข่งขัน
สร้างนวัตกรรมด้วยสื่อเทคโนโลยี เป็นการสร้างกาลังใจแก่ครูควบคู่ไปกับการพัฒนา
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
โดยดาเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์พิจารณาความสาเร็จของมาตรฐานที่วางไว้ เป็นดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
ม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสูงกว่าสถานศึกษากาหนด
เป้าหมายความสาเร็ จของมาตรฐาน : นั ก เรีย นร้อ ยละ ๘๕ มีค วามสามารถในการอ่ าน การเขี ย น
ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
เมื่อผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง เมื่อผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา เมื่อผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้น
การอ่าน การเขียน ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน ท 1.1 และ ท 2.1 ของหลั กสูตรฯ รวมทั้งให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล ค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเองและเขียนรายงาน เขียนบรรยาย/พรรณนา พูด/เขียน
เล่าเรื่อง แต่งบทร้อยกรอง เขียนเรียงความ เขียนผังความคิด และจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) โครงงานวิ ชาต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้ด าเนิ นการส่งเสริมผู้เรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิ ชาการ ด้วยการ
จัดกิ จกรรมตามโครงการส่งเสริมพั ฒนาการอ่ านและสืบค้ นข้อมู ลจากห้องสมุด อินเทอร์ เน็ตของโรงเรี ยน และ
โทรศัพท์มือถือของนักเรียน จัดกิจกรรมรักการอ่าน ป้ายนิเทศ บันทึกรักการอ่าน จัดทาหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น
ผลการพัฒนา : นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการอ่าน การเขียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป
เฉลี่ยร้อยละ 8๕.๑๕ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๕
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ม.6 เฉลี่ย
แผนภูมิ ๕ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน แยกตามระดับชั้น

๑๗
นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับรางวัลจากการประกวด การแข่งขัน ด้านการอ่าน การเขียน ในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
ผลการแข่งขันมี ดังนี้
- ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง การแต่งคาประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
- ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
- เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวันสุนทรภู่ปีที่ ๕๐ ประจาปี ๒๕๖๒ ผลการแข่งขัน มีดังนี้
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันแต่งบทกลอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ประเภทเดี่ยว)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม)
- ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม)
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สูงกว่าสถานศึกษากาหนด
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน :
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ากว่า
ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๑ ข้อ
ดี
เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ากว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง เมื่อผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา เมื่อผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด มาตรฐาน ท 2.1 ท 3.1 ต 1.1 ต 1.2 และ/หรือ ผลการเรียนรู้ทักษะ
การสื่อสารข้ างต้ น ส่ง เสริ มการสื่อ สารภาษาต่ างประเทศทุ กทัก ษะทางภาษาโดยครู ต่า งประเทศ ฝึกทั กษะ
การเขียนรายงาน การนาเสนอด้วยวาจา การออกแบบนาเสนอรูปแบบต่าง ๆ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมทั้งการพูด
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดรายงาน การพูดโน้มน้าวใจ การพูดต่อประชุมชน การพูดสุนทรพจน์ รวมทั้งยัง
จัดทาโครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษา โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
โครงการเรียนภาษาต่างประเทศกับครูต่างประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษกับ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ EIS
การจัดค่าย English Camp นอกจากนี้โรงเรียนยัง ได้จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 3 เช่น ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น จีน เกาหลี โดยครูเจ้าของภาษาและส่ง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษานั้น ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการพัฒนา : นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย ระดับ
ดีเลิศ ขึ้น ไป คิดเป็นร้ อยละ 8๕.๐๙ รายละเอียดดัง แผนภู มิ ๖ และนัก เรียนทุกระดับ ชั้น มีผ ลการประเมิ น
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.55 ซึ่ง สูง กว่าค่าเป้าหมายที่ตั้ง ไว้
รายละเอียดดังแผนภูมิ ๗
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แผนภูมิ ๖ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยแยกตามระดับชั้น

เฉลี่ย

แผนภูมิ ๗ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษแยกตามระดับชั้น
นอกจากนี้ นั กเรียนยังได้ รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ ๓ ได้แก่
- การแข่ ง ขั น ประกวดสุ น ทรพจน์ หั ว ข้ อ “ระยองโปร่ ง ใสไร้ พิ ษ ภั ย คอร์ รั ป ชั น ” ได้ รั บ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ ๒
- การแข่ ง ขั น “โต้ ว าที ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา” ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
- การแข่งขันประกวดพูดจาภาษาถิ่นระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔
- การประกวดพูดจาภาษาระยอง ได้รับรางวัลชมเชย

๑๙
- การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกโซน C 2019
ผลการแข่งขันดังนี้
- การแข่งขัน Speech Contest ม.4 - 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแข่งขัน Multi Skills ม.4 - 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแข่งขัน Singing Contest ม.4 - 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแข่งขัน Skit ม.4 - 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแข่งขัน Spelling Bees ม.4 - 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแช่งขัน Story Telling ม.1 - 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแข่งขัน Story Telling ม.4 - 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแข่งขัน Speech Contest ม.1 - 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- การแข่งขัน Multi Skills ม.1 - 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- การแข่งขัน Skit ม.1 - 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- การแข่งขัน Spelling Bees ม.1 - 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- การแข่งขัน Spelling Bees ม.1 - 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- การแข่งขัน Spelling Bees ม.4 - 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- การแข่งขัน Singing Contest ม.1 - 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกแข่งขันในระดับภาคกลางภาคตะวันออก 2 รายการ
คือ การแข่งขัน Speech Contest ม. 4 - 6 และ การแข่งขัน Multi Skill ม. 4 - 6
ผลการประเมิน ความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๑.3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณสูงกว่าสถานศึกษากาหนด
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน : นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดคานวณตามเกณฑ์
การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และจัดทาโครงการส่ง เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการคิดคานวณ ได้แก่
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET คณิตศาสตร์ นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดคานวณ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว การแข่งขันทักษะการคิดคานวณ เป็นต้น
ผลการพัฒนา : นักเรียนมีผลการประเมิน ความสามารถด้านการคิดคานวณระดับ ดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ
95.34 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๘
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๒๐

กาลังพัฒนา

เฉลี่ย

แผนภูมิ ๘ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้านการคิดคานวณ แยกตามระดับชั้น
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันความสามารถด้านการคิดคานวณ ได้แก่
- นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาควิชา
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยบูรพา (ค่าย ๒) จานวน ๖ คน
- การแข่งขันซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลที่ ๓
- การแข่ ง ขั น ASMO (Asian Science and Mathematics Olympiad) 2019 ประเภท
รายบุคคล ได้รับรางวัลดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- การแข่งขัน ASMO (Asian Science and Mathematics Olympiad) 2019 ประเภททีม
ได้รับรางวัลดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การทดสอบโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการในงาน 3 ทศวรรษ “น้ าพระทั ย สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า สู่ โ อลิ ม ปิ ก
วิชาการ” ได้รับรางวัลเหรียญทอง และคะแนนสูงสุดในรอบการแข่งขัน
- การทดสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน
โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้ผ่านเข้ารอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) และคะแนนผ่านเกณฑ์ติดอันดับที่ 1 ใน 50
จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจานวน 5,060 คน
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๒๑
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๑.๑.4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน : นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ประเมิน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดตามมาตรฐานตัวชี้วัดและสมรรถนะสาคัญของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรรายวิชา โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น
Active Learning การใช้ ปัญหาเป็นฐาน การใช้ค าถามเป็นฐาน การสอนแบบโครงงาน การใช้ กระบวนการกลุ่ ม
เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น รู้วิธีการแก้ปัญหา ขณะเดียวกันได้จัดทาโครงการสนับสนุน
เช่น โครงการสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของกลุ่มสาระต่าง ๆ เป็นต้น
ผลการดาเนิ นงาน : นักเรียนทุ กระดั บชั้นมี ผ ลการประเมิน ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 8๖.๕๕ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๙

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

เฉลี่ย

แผนภูมิ ๙ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับรางวัลจากการประกวด แข่ง ขันทางวิชาการ รวมทั้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
๑) การแข่ง ขั น ฟิสิ ก ส์ สัป ระยุท ธ์ นั กเรี ย นโครงการห้ องเรี ยนพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกครั้งที่ ๘ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ลาดับที่ ๑๑
๒) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับรางวัลดังนี้

๒๒
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 9
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 6
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทอง
- การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
- การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
- การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
- การแข่งขันเครื่องบินพลั งยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 - 3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับ 10
- การแข่งขันเครื่องบินพลัง ยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 - 3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 4
๓) การแข่งขันเนื่องในงานค่ายนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์แห่ง ชาติ ครั้ง ที่ 15 จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท.และ สอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล ดังนี้
- การแข่ ง ขั น การตอบปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1
ระดับประเทศ
- การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ
๔) นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. และ
สอวน. ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 12 ทีม จาก 40 ทีม ในเอเชีย ให้เข้าร่วมนาเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ Science Castle in Singapore 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๑.5) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน : นักเรียนร้อยละ 9๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อ
การเรียนรู้ การทางาน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพและมีคุณธรรม ในระดั บ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป

๒๓
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เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร การนาเสนอ จัดทาวีดิทัศน์นาเสนองาน การส่งงานโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทาง E-Mail line Facebook YouTube ให้ นั ก เรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทาง
อินเทอร์เ น็ต ที่ น่าเชื่ อถือ ตามความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ของนัก เรีย น สาหรับ วิชาคอมพิ วเตอร์ ให้จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ เน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
นอกจากนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ยังได้จัดทาโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริม ICT ของโรงเรียน โครงการพัฒนา
นักเรียนด้านการสร้างผลงานมัลติมีเดีย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT
ผลการพัฒนา : นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์และมี คุณธรรม ไม่ ละเมิด พรบ.
คอมพิวเตอร์ ในระดับดีเลิศ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 97.45 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๑๐

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

2.17
0.33
0.00

19.45

0.67
0
0

19.83

2.35
0.34
0

26.05

9.46
1.65
0

27.03

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ย

6.09
0
0
0

ม.1

0
0
0

0

11.07

20

0.55
0
0

40

26.65

60

ดี
ปานกลาง

กาลังพัฒนา

แผนภูมิ ๑๐ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
การสื่อสารการทางาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม แยกตามระดับชั้น
นอกจากนี้ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ -คอม เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ICT challenge 2019 ได้ รับรางวั ล รองชนะเลิศ อันดั บ 1 และนั กเรี ยนเข้าร่ วมโครงการแข่ง ขั น
โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๒๔

ม.5
ม.6
นักเรียนเผยแพร่นวัตกรรม

เ ฉ ลี่ ย

58.92

85.18
80.47

ม.4
นักเรียนนานวัตกรรมไปใช้

73.32
65.63
60.23

53.07

85.31
77.66

96.22
90.66
69.58

ม.2
ม.3
นักเรียนสร้างนวัตกรรม

81.65
79.34
58.35

ม.1

81.76
81.59
66.05

47.61

95.96
90.99

๑.๑.6) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีการนาไปใช้และเผยแพร่
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. นักเรียน ร้อยละ ๘5 มีการสร้างนวัตกรรม
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีการนานวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้
๓. นักเรียน ร้อยละ ๕๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น สู่สาธารณะ
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๓ ข้อ
ดีเลิศ
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๒ ข้อ เท่ากับหรือต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน 1 ข้อ
ดี
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๑ ข้อ เท่ากับหรือต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๒ ข้อ
ปานกลาง มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือต่ากว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๓ ข้อ
กาลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติ ต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม นาไปใช้ และเผยแพร่ ส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ
สะเต็มศึกษา วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) การสอนที่เน้นกระบวนการคิดเพื่อผลิต
ชิ้นงาน เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เช่น
โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการงานอาชีพ โครงการเผยแพร่ความรู้
เมนูอาหารและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผลการพัฒนา : นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เฉลี่ยร้อยละ
85.18 นักเรียนนานวัตกรรมไปใช้ เฉลี่ยร้อยละ 80.47 และมีการเผยแพร่นวัตกรรม เฉลี่ยร้อยละ 58.92 ซึ่งสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1๑

แผนภูมิ 1๑ ร้อยละของนักเรียนที่สร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้ และเผยแพร่ แยกตามระดับชั้น
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๒๕
๑.๑.7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน :
๑. นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับจังหวัด ร้อยละ ๓
๒. นักเรียน ม.๓ มีค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สูง ขึ้นร้อยละ ๒
เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษาที่ผ่านมา
๓. นักเรียน ม.๖ มีค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป สูง ขึ้น ร้อยละ ๒
เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษาที่ผ่านมา
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรดเฉลี่ย ๓) ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ทั้ง ๔ ข้อ
ดีเลิศ
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๓ ข้อ เท่ากับหรือต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน 1 ข้อ
ดี
เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน๑-๒ ข้อ เท่ากับค่าเป้าหมายหรือ
ต่ากว่าไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๒-๓ ข้อ
ปานกลาง ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย หรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด และกาหนดเวลาเรียนทุกรายวิชาที่ใช้สอบระดับชาติขั้นพื้นฐานไว้ในตารางเรียนทั้งสอง
ภาคเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ตลอดปีการศึกษา
ผลการพัฒนา : นักเรียนมีผลการประเมิ นสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด 2 รายการ และต่ากว่า
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๒ รายการ กล่าวคือ
1) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 พบว่า ระดับ
โรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียด ดังตาราง ๕
ตาราง ๕ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด

ม.3
ม.6
รวม

ผลคะแนน
O-NET
เฉลี่ยร้อยละ
ผลต่าง
เฉลี่ยร้อยละ
ผลต่าง
เฉลี่ยร้อยละ
ผลต่างรวม

ปีการศึกษา 2561
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด
61.77
39.17
22.60
52.05
38.16
13.89
56.91
38.66
18.25

ปีการศึกษา 2562
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด
60.14
37.89
22.25
49.01
35.44
13.57
54.57
36.66
17.91

๒๖
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้น
ไปตามเกณฑ์ประเมินของ สทศ. เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่า นมา เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๙ ซึ่ง ต่ากว่าค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังตาราง ๕
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้น
ไปตามเกณฑ์ประเมินของ สทศ. เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ ซึ่งต่ากว่าค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังตาราง ๖
ตาราง ๖ เปรียบเทียบร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561 กับ 2562 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้น

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ร้อยละ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลต่าง

๓๖.๘๔

๓๘.๓๓

+๑.๔๙

๔๙.๑๖

๔๙.๙๗

+๐.๘๑

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ มี ค ะแนนผลการสอบระดั บ ชาติ ขั้ น
พื้นฐานเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ มี ค ะแนนผลการสอบระดั บ ชาติ ขั้ น
พื้นฐานเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป

4) นั กเรีย นมีผ ลสัมฤทธิ์ ท างการเรีย นทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ใ นระดั บ ดี (เกรด 3) คิ ดเป็ น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๗๙ รายละเอียดดังแผนภูมิ 1๒
ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ย

80.9792.59
89.15
80.46
74.16
87.82
84.19
79.53
68.53
60.71
59.84
56.69
59.53
64.14
88.64
88.67
74.882.73
75.08
76.62
81.09
89.43
85.40
70.31
70.14
80.03
78.68
79.00
85.89
81.70
82.19
76.56
76.48
66.19
78.17
99.69
99.49
99.61
89.21
98
98.1
97.35
99.68
96.29
99.87
98.68
93.86
97.41
97.63
100.00
99.09
93.49
97.97
96.42
93.71
96.78
90.48
88.97
83.77
81.95
81.34
82.26
84.79

ม.1

ภาษาไทย

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

สั ง ค ม ศึ ก ษ า ฯ

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ

สุ ข ศึ ก ษ า ฯ

ศิ ล ป ะ

ก า ร ง า น อ า ชี พ ฯ

เ ฉ ลี่ ย

แผนภูมิ 1๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี (เกรด 3)
ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

๒๗
๑.๑.8) ผู้เรีย นมีความรู้ทัก ษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพ ร้อ มที่จะศึกษาต่อ ในระดับ ชั้นที่สูงขึ้นและ
การทางานหรือประกอบอาชีพ
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ ศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น และการทางาน หรือการประกอบอาชีพ
๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๕ ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ข้อ
ดีเลิศ
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือ
ต่ากว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๑ ข้อ
ดี
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ากว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ส อดคล้ องกับ ตัวชี้วั ดและจุดมุ่ง หมายของหลักสูต รฯ คื อ มุ่ง สอนทั กษะอาชีพเพื่อให้ นักเรี ยนที่จ บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ และมอบหมายให้กิจกรรมแนะ
แนวแนะนาให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน เลือกสาขาวิชาเรียนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้
จัดทาโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพขึ้น เช่น โครงการกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ โครงการการจัดแสดงผลงาน
ทางวิชาการ “ระยองวิทย์นิทัศน์” โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น
ผลการพัฒนา : 1) นักเรียนทุกระดับชั้น มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.31 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด รายละเอียดดังแผนภูมิ 1๓
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0
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0

10.92
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1.92
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0
ม.3

กาลังพัฒนา

59.11

ปานกลาง

31.66

37.5
1.19
0.40

9.11

2.57
0.18
ม.1

ดี

50.59

51.88
37.43

46.51
18.20

32.54

ดีเลิศ

58.11

ยอดเยี่ยม

ม.6

แผนภูมิ 1๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น และการทางานหรือการประกอบอาชีพ แยกตามระดับชั้น

๒๘
๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนั้น
พบว่า โรงเรียนไม่สามารถสรุปผลการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้การสมัครเข้าศึกษาต่อถูกเลื่อนออกไป จึงสรุปผลในข้อนี้ไม่ได้ แต่เมื่อ
พิจารณา 3 ปีย้อนหลัง พบว่า นักเรียนทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3 และ ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงมากกว่า
ร้อยละ 95 ทุกปี ดังนั้น โรงเรียนประเมิน ตนเองผลเพียง 1 ข้อ คือ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและ
อาชีพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑.๒.1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน : นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒ นา : โรงเรี ยนจั ด ประชุ มชี้แ จงครูผู้ สอนทุก คนให้จั ด กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดทาโครงการกิจกรรมให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ สาหรับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนั้น ให้ครูทุกคน
ร่ ว มกั น อบรม สอดแทรกทุ ก เวลาไม่ ว่ า จะเป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ กิ จ กรรมโฮมรู ม การอบรมหน้ า เสาธง
การประชุมระดับชั้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เช่น ค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเพชรเม็ดงามน้าเงินเหลือง กิจกรรมราลึกพระคุณแม่ กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรม วันวิสาขบูชา กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมราชพลี กิจกรรมค่ายร่วมเสริมคุณค่าสร้างราคาชีวี
บันทึกความดี บันทึกการเป็นลูกที่ดี จัดทาโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการส่งเสริมพัฒนางาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมทาบุญตัก บาตรวันสาคัญ ต่าง ๆ นั่ง สมาธิก่อนเรียน 3 นาที กิจกรรมธรรมะ
พาสุขใจ ค่ายปรับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้ น
มัธยมศึก ษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนั กเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และปีที่
5 - 6 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีศรีระยองวิทยาคม
ผลการพัฒนา : นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.35 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 1๔

๒๙
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3.84
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0

ม.4

ม.5
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4.59
0.67
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0
0
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พอใช้

40.75
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34.56

ดีเลิศ

69.73

ยอดเยี่ยม

เ ฉ ลี่ ย

แผนภูมิ 1๔ ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผลการประเมิน ความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวมอยู
แยกตามระดับชั้น ่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๒.2) ผู้ เรี ย นมี ความภู มิ ใจในท้ อ งถิ่ น เห็ นคุ ณค่ าของความเป็ นไทยมี ส่ วนร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน : นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนเน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการเกี่ยวกับประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภู มิ ปั ญ ญาไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม สาระที่ 4
ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภาษาถิ่น นอกจากนี้
ยังได้จัดให้มีโครงการตักบาตรทุกวันพระ ทาบุญในวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรม
แห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง โดยจะเชิญชวน ครู บุคลากรและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรั กษ์ วัฒนธรรมประเพณี และยัง สื บสานภู มิปัญ ญาไทยโดยการจั ดทัศ นศึก ษายึดโยงกับชุ ม ชน
ท้องถิ่น ที่ใกล้ เคียง เช่น การศึกษาหนังใหญ่วัดบ้ านดอน การศึกษาสมุน ไพรไทย ณ สวนสมุ นไพรสมเด็ จ
พระเทพฯ บสวนหอมมี สุข กลุ่ม เกษตรผลิ ตพั นธุ์ ไ ม้ หอมกฤษณาจั ง หวั ด ระยอง ศู นย์ การเรีย นรู้ ป่ าวั ง จั นทร์
และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้า เป็นต้น
ผลการพัฒนา : นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๐๙ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 1๕
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เ ฉ ลี่ ย

แผนภูมิ 1๕ ค่าร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๒.3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน : นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
เมื่อผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง เมื่อผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา เมื่อผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการในรายวิชาของตนเองตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข บนความแตกต่างที่หลากหลายและสมรรถนะ
ผู้เรียนซึ่งอยู่ในหลักสูตรแกนกลางฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มุ่งให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาอาเซียนศึกษา หน้าที่พลเมือง ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรวิชาสังคม
ศึกษาฯ โดยจัดกิจกรรมทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกั นบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น โครงการ CSEP (Thailand
Singapore Civil Service Exchange Program) ระหว่างโรงเรียนระยองวิทยาคม กับ Dun man High School
จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมค่ายต่าง ๆ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรม วัน
ตรุษจีน กิจกรรมวันทานาบาตะ กิจกรรมวันชาติเกาหลี กิจกรรมอาเซียนศึกษา กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรม
ฝึกอบรมอาสา ยุวกาชาด กิจกรรมฝึกอบรมผู้นาลูกเสือ -เนตรนารี ส่ง เสริมให้นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อ
ส่งเสริมการคิดร่วมกัน ส่งเสริมภาวะผู้นา ผู้ตาม การยอมความรับคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคม

๓๑

75.79
ม.6

2.17
0.00
0.03

ม.5

2.16
0.5
0
0.17

ม.4

22.02

26.38

26.63

4.01
0
0

ม.3

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

1.82
0
0

ม.2

69.62

71.56

81.59
ม.1

17.4
1.01
0
0

0

4.57
0
0

20

1.1
0
0

40

18.38

60

54.27
41.15

80

80.51

100

97.18

ผลการดาเนินงาน : นักเรียนมีผลการประเมินสูง กว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด กล่าวคือนักเรียน
ทุกระดับชั้น ยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อยู่ในระดับดีเลิศ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ
97.81 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๑๖

ดี
ปานกลาง

กาลังพัฒนา

เฉลี่ย

แผนภูมิ ๑๖ ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย แยกตามระดับชั้น
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๒.4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ สสส. กาหนด ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางร่างกาย อยู่ในระดับดีเลิศ ขึ้นไป
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตสังคม อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน 3 ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๒ ข้อ เท่ากับหรือต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน 1 ข้อ
ดี
เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ข้อเท่ากับหรือต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๒ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๓ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ ทั้ง ๓ ข้อ
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนรู้วิธีสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค บูรณาการทุกรายวิชาตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรแกนกลางฯ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมให้ นักเรียนที่มี
พัฒนาการด้านน้าหนัก ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทาง สสส. จัดป้ายนิเทศความรู้ จัดทาสวัสดิการ
โรงพยาบาล ส่วนเรื่องจิตสังคมนั้นให้ครูทุกคนดูแลภาวะจิตของนักเรียน ให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตลอดจนครูแนะแนวส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักปรับตัว ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูม ที่ส่งเสริม
ทักษะชีวิต พัฒนาสุขภาพกายและจิตให้สมบูรณ์

๓๒

9.36
1.59
0.00

8.46
1.18
0.00

10.29
3.33
0.00

9.14
2.88
0.00

11.33
3.00
0.00

8.65
2.06
0.00

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ย

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

20.00
0.00

33.33

2.75
0.00
0.00

30.00
10.00

52.33

57.53
30.46

52.39

48.71
36.46

40.00

48.05
42.30

50.00

36.65

60.00

45.14
45.50

70.00

48.42
39.60

ผลการดาเนินงาน : นักเรียนมีผลการประเมินทั้ง 3 ข้อ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด คือ
1) นักเรียนมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สสส. คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๐2
อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายอยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๕๕ ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
3) นักเรียนมีจิตสังคมคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.2๘ อยู่ในระดับดีเลิศ ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียด ดังแผนภูมิ 1๗ - ๑๙

ดี

ปานกลาง

กาลังพัฒนา

62.83

2.88
0.00
0.00

2.83
0.33
0.00

2.26
0.08
0.00

34.72

57.33

3.03
0.00
0.00

39.50

39.93

57.19

68.84
1.02
0.17
0.00

27.53

1.80
0.00
0.00

35.19

63.62

63.94
34.26

2.01
0.00
0.00

31.93

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

66.06

แผนภูมิ ๑๗ ร้อยละของนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แยกตามระดับชั้น

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ย

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

กาลังพัฒนา

แผนภูมิ ๑๘ ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
แยกตามระดับชั้น

ม.1

ม.2

ยอดเยี่ยม

ม.3

ดีเลิศ

ม.4

ดี

ม.5

ปานกลาง

ม.6

4.43
1.17
0.12

16.48

14.05
3.51
0.33

14.36
3.55
1.86
0.00

9.32
0.90
0.15
0.00

2.87
0.51
0.00

17.23

9.34
3.58
0.60
0.40

1.65
0.37
0.00

14.15

47.66
34.45

77.80

80.24

89.62

79.39

83.82

86.08

๓๓

เฉลี่ย

กาลังพัฒนา

แผนภูมิ ๑๙ ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางจิตสังคมสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
แยกตามระดับชั้น
ผลการประเมิน ความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๓๔
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ ในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
สิ่งที่ทาได้ดีหรือยอดเยี่ยม
๑) โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มีการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้
๒) โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุขภาวะที่ดี เป็นคนเก่ง
ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
๓) โรงเรียนดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการดาเนินงานสามารถ
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประเด็นพิจารณา ยกเว้น คะแนนผลการสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไปตามเกณฑ์ประเมินของ สทศ.
เมื่อ เทีย บกับ ปีการศึก ษาที่ ผ่า นมา เพิ่ มขึ้น คิดเป็นร้ อยละ ๑.๔๙ ซึ่ง ไม่ถึง ร้อยละ ๒ ตามค่าเป้าหมายที่ตั้ง ไว้
และ คะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไปตามเกณฑ์
ประเมิ น ของ สทศ. เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐.๘๑ ซึ่ ง ไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ ๒
ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
สิ่งที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้
๑) สร้างเครื่องมือมาตรฐานสาหรับการวัดและประเมินความสามารถแต่ละด้านที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของนักเรียน
๒) วิเคราะห์ สภาพการณ์ของโครงการยกระดั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
และ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนาผลการวิเคราะห์ไปพัฒนา
กระบวนการดาเนินงานให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
๓) วิเคราะห์ผ ลการด าเนินงานเมื่อ สิ้นสุดโครงการหรือกิจ กรรม ให้ทราบจุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค แล้วนาผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไปให้เห็นเป็นรูปธรรม
๔) จั ดกิ จกรรมส่งเสริมนักเรี ยนที่ มี ผลการประเมิ นต่ ากว่าเกณฑ์ทุ กประเด็นพิจารณาอย่ างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง

๓๕
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๒.๑) มี เ ป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน : โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นาไปปฏิบัติได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป
รายการ การปฏิบัติ
๑) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๒) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนมีความชัดเจน
๓) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
๔) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนสอดคล้องกับความต้องการชุมชน
๕) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
๖) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
๗) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนนาไปปฏิบัติได้
๘) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๗-๘ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๕-๖ ข้อ
ดี
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๓-๔ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๑ ข้อ
กระบวนการพัฒนา : คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ประชุมวิเคราะห์สภาพการณ์ของโรงเรียน (SWOT Analysis) แล้วนามากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของต้นสังกัด ความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น แล้วนาไปจัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
ตามวงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle หรือ PDCA Cycle) ภายใต้แนวคิดเชิง ระบบ ToPSTAR แล้วทาการประเมิน
โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รายละเอียดดังแผนภูมิ ๒๐

๓๖

แผนภูมิ ๒๐ กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ของโรงเรียนระยองวิทยาคม
ตามวงจรเด็มมิ่ง ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR
ผลการพัฒนา :
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาตินาไปปฏิบัติได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนระยองวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๗
พันธกิจ
๑. พั ฒนาการบริ หารโรงเรี ยนอย่ างมีระบบโดยยึ ดหลักธรรมาภิ บาลด้ วยทักษะภาวะผู้น า
ในศตวรรษที่ 21
๒. พั ฒนาหลั ก สูต รโรงเรี ย นให้ ตอบสนองความแตกต่า งระหว่า งบุค คลและมี คุ ณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้
๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๕. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
๖. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
๗. พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดยเปิ ด โอกาสให้ ห น่ ว ยงานภายนอก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
๘. พั ฒ นาหลั ก สูต รและกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อส่ ง เสริม การพัฒ นาการศึ กษาในพื้น ที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป้าหมาย
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน
และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมี
หลักสูตรพิเศษและรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
๓. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค
ที่ทันสมัย เพียงพอ พร้อมใช้งาน
๔. ผู้ บริ หารใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการบริหารจั ดการศึกษาพร้อมพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
๕. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
๖. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ร่มรื่น มั่นคง ปลอดภัย รวมทั้ง
แหล่ง เรียนรู้ที่ พร้อมใช้งานและสอดคล้องกั บเป้าหมายของพื้นที่เ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
๗. ครู และบุค ลากรมีความรู้ ค วามสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ สาหรั บศตวรรษที่ 21
บูรณาการสะเต็มศึกษา ศาสตร์พระราชา และตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
๘. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน
๙. ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๑๐. ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล
๑๒. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการอ่าน
๑๓. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง และ/หรือมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้

๓๘
๑๔. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูงและผลิตผลงานด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างมีคุณภาพ

(ร้อยละ) สอดคล้อง

(ร้อยละ) ไม่แน่ใจ
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86.00
86.50

86.50
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86.73

85.80
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๑๕. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสังคม และมีจิตสานึกในการ
ส่งเสริม พิทักษ์ปกป้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๖. นัก เรี ยนมีค วามละอาย รู้สึ กส านึ กผิ ด รั บผิ ดชอบต่อ สัง คม มีค่ านิ ยมหลั ก 12
ประการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๗. นัก เรีย นมี ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ วิถี ชีวิ ต ศิล ปวัฒ นธรรมไทยและเทศที่ เหมือ น/
แตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๑๘. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๑๙. นั กเรีย นมีผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นเป็นไปตามเป้ าหมายของการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา
๒๐. คณะกรรมการสถานศึกษา กากับดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๒๑. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
๒) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ ครู คณะกรรมการสถานศึ ก ษา คณะกรรมการสภานั กเรี ยน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๕.๓๙ มีความเห็นว่า เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่ง ชาติ
นาไปปฏิบัติได้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ ดีเลิศขึ้นไป รายละเอียดดังแผนภูมิ 2๑

(ร้อยละ) ไม่สอดคล้อง

แผนภูมิ ๒๑ ร้อยละของความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๓๙
๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจน
๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
๓. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔. โรงเรียนมีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๕. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนเป็นแบบอย่างได้
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๔ ข้อ
ดี
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๑ ข้อ
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนประชุม คณะทางานทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันกาหนดมาตรฐานการศึกษา
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน และผู้รับผิดชอบมาตรฐาน
เพื่อให้ เป็นไปตามหลั กการประกัน คุณภาพการศึ กษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนด
ขึ้นนี้ เป็นแนวทางในการจัดทากลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจาปี
แล้ วควบคุม กากับ ติด ตาม ให้ มีก ารดาเนิ นงานตามแผน และจัด ให้ มีก ารประเมิ นตนเองทุก ปีก ารศึก ษา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แล้วนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการทางาน
อย่างต่อเนื่องตามวงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle / PDCA Cycle) รายละเอียดดังแผนภูมิ ๒๒
ผลการพัฒนา : โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจน กล่าวโดยสรุปได้ว่า โรงเรียนระยอง
วิทยาคม บริห ารจั ดการด้ วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ร างวั ลคุณ ภาพแห่ ง สพฐ. (OBECQA) แนวคิดโรงเรียน
มาตรฐานสากล และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และการใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ของนั ก เรี ย นสู ง กว่ า ระดั บ เขตพื้ น ที่ ระดั บ สพฐ. และระดั บ ประเทศ นั ก เรี ย น ครู ผู้ บ ริ ห าร
และโรงเรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับสพฐ. และระดับประเทศ
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ ๘๖.๗๔ เห็นด้วยกับการบริหารจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน รายละเอียดดังแผนภูมิ ๒๓

๔๐
P
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- บริหารจัดแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - การบูรณาการสะเต็มศึกษา - อาเซียน
- การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล -หลักการใช้โรงเรียนเป็นฐาน
- วงจร PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR (ระบบสนับสนุน)
ประกอบด้วย ระบบการนาองค์กรและระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา

D

แนวคิดเชิงระบบToPSTAR
ระบบหลัก
- ระบบการเรียนรู้
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ระบบกิจกรรมนักเรียน
ระบบสนับสนุน
- ระบบบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนหลักสูตร
- ระบบดูแลคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
- ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบชุมชนสัมพันธ์
- ระบบสารสนเทศ
- ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอาคาร
สถานที่

A

C

แผนภูมิ 2๒ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนระยองวิทยาคม
เนื่อ งจากระบบบริห ารจั ดการคุ ณภาพของโรงเรียนเป็น แบบอย่ างได้ ส่ง ผลให้โรงเรี ยนได้รั บรางวั ล
สถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
และดาเนินการ จนเป็นวัฒนธรรมการทางาน “ยอดเยี่ยม” ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา (Internal Quality Audit :
IQA) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ชุมชนมีหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ สนใจศึกษาดูงานตลอดปีการศึกษา

๔๑

เฉลี่ย
ระบบบริหารจัดการคุรภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนเป็น …
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน …
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการประจาไปของโรงเรียน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ…
โรงเรียนมีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีที่ชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ…
แผนการปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการประชุม วิเคราะห์…
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
โรงเรียนมีการจัดทาระบบบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอนของ…
ผู้บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้วยวงจร Deming (PDCA)…
โรงเรียนมีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ผู้บริหารใช้รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วม
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน…
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แผนภูมิ ๒๓ ร้อยละความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒.๓) ด าเนิ นงานพั ฒนาวิ ชาการที่ เน้ นคุ ณภาพผู้ เรี ยนรอบด้ านตามหลั กสู ตรสถานศึ กษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน :
๑. โรงเรียนพัฒนาวิชาการโดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สพฐ. (OBECQA) และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สนองนโยบายของ สพฐ.
๓. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๔. โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๕. โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จานวน ๕ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จานวน ๔ ข้อ
ดี
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จานวน ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จานวน ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จานวน ๑ ข้อ
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ และขับเคลื่อนให้ครูนาหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดทาระบบการจัดการเรียนรู้ที่
เน้ น พั ฒนานั กเรี ยนให้ มี ทั กษะผู้ เรี ยนในศตวรรษที่ ๒๑ จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ชี วิ ต จริ ง

๔๒
แล้ววัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามระบบที่วางไว้ จัดให้มีการแจ้ง ผลการเรียนให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองทราบด้วยระบบออนไลน์ เมื่อสิ้นภาคเรียนให้มีการประเมินทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้ แล้วให้ครู
นาผลการประเมินทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น นอกกนี้โรงเรียนยัง มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการจัด การประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารวิ ช าการทุ ก สั ป ดาห์ เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาบริ ห ารจั ด การสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ และโรงเรี ย นยั ง เปิ ด โอกาสให้
บุคคลภายนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสม จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและ
เครือข่ายผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ผลการพัฒนา : โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการวิชาการของโรงเรียน รายละเอียดดังแผนภูมิ ๒๔

แผนภูมิ 2๔ ระบบบริหารจัดการวิชาการโรงเรียนระยองวิทยาคม ตามหลักภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR

๔๓
และระบบบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) บริบทของโรงเรียน ความต้องการของ
นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ ม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของโรงเรียน
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน รายละเอียดดังแผนภูมิ 2๕

แผนภูมิ 2๕ กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR
ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้
๑) หลักสูตรทั่วไป (Regular Program) จัดขึ้นสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการเรียนทั่ว ๆ ไป
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็นแผนการเรียนต่าง ๆ ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ศิลปะ-ดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
๒) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการเรียนเน้นเป็นพิเศษเฉพาะทาง
เช่น หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Program ห้องเรียน Smart Com

๔๔
นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษบู ร ณาการในการสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิ วเตอร์ (EIS) โครงการจัดการเรียนภาษาอัง กฤษ ฝรั่ง เศส ภาษาจี น
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา และทุกหลักสูตรมีการจัดประสบการณการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และมี่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ครูนาหลักสูตร
สถานศึ ก ษาไปจั ด ท าระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ทั ก ษะผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ ๒๑
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามระบบที่วางไว้
และแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบด้วยระบบออนไลน์ เมื่อสิ้นภาคเรียน มีการประเมินทบทวน
ระบบการเรียนรู้ และครูนาผลการประเมินทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนต่อไป รายละเอียด ดังแผนภูมิ 2๖

PLC

ไม่
ใช่

แผนภูมิ 2๖ กระบวนการทางานของระบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR

๔๕
นอกจากนี้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ได้นาผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการไปพัฒนากลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน/งาน สู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารและครูนาผลการประชุมผู้ปกครองและ
เครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับ บุคคลภายนอกสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ไปบริหาร
จัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๒๗
ข
โรงเรียนสงเสริ ห้ผู้ ีสวน ด้
สวนเสีย ปรา ญ์ าวบ้าน ี
สวนรว นการจัดการศึกษา
ด้านตาง ๆ ดังนี้
- ศิลปวัฒนธรร ท้องถิ่น
- ภู ิทัศน์/อาคาร/ห้องน้้า
- ทักษะอา ีพ
- ทักษะการเรียนรู้/วิ าการ
- ทักษะ ีวิต

โ

ข /

/

ญ
ฝ่

/
ข
/

แผนภูมิ 2๗ กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

0.53
0.57
0.55

0.08
0.19
0.14
ไ ม่ พึ ง
พอ ใ จ
ม าก

เฉ ย ๆ

ไ ม่ พึ ง
พอ ใ จ

45.28
46.14
45.71
พึ งพอ ใ จ

7.44
7.85
7.65

47.99
45.25
46.62
พึ งพอ ใ จ
ม าก

จากผลการสอบถามความพึง พอใจของผู้ ปกครองที่มี ต่อการใช้ห ลักสูต รสถานศึกษาโรงเรี ยนระยอง
วิ ท ยาคม ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจขึ้ น ไป คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๖.๒๐
รายละเอียดดังแผนภูมิ 2๘

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เฉลี่ย

แผนภูมิ 2๘ ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่มีความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลต่อการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๔๖
๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้อ งการของครูและ
สถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารจัดการบุคลากร
๒. โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน
ตามความเหมาะสมและตรงกับสายงานหรือวิชาที่สอน
๓. โรงเรียนจัดสรรอัตรากาลังและจัดครูสอนตรงตามวิชาเอก
๔. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนพัฒนาตนเอง และดาเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้
๕. โรงเรียนมีแผนภูมิกระบวนการนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ
๖. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีการปฏิบัติ จานวน ๕-๖ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีการปฏิบัติ จานวน ๔ ข้อ
ดี
เมื่อมีการปฏิบัติ จานวน ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีการปฏิบัติ จานวน ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีการปฏิบัติ จานวน ๑ ข้อ
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดทาระบบการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาครูและบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่ตนสอนหรืองานที่รับผิดชอบ ส่งเสริมให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น หากขาดอัตรากาลังโรงเรียน
ดาเนินการเรียกบรรจุ หรือรับย้าย หรือประกาศรับครู หรือเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ตามสาขาที่ขาดแคลน โดยให้เป็น
ตามระบบการบริหารจัดการบุคลากร นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานตาแหน่ง ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้ตรงกับสายงานหรือวิชา
ที่สอน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง
ผลการพัฒนา : โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารจัดการบุคลากร และกระบวนการนาชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ชัดเจน รายละเอียดดัง แผนภูมิ 29 และ ๓๐ มีครูสอนครบชั้นและตรงตามสาขาวิชา ตามความ
ต้องการของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม เช่น อบรม
ครู เ รื่อ งการจั ดการเรี ย นการสอนโดยใช้แ นวทางสะเต็ม ศึ ก ษา อบรมพั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ ทางการสอน
ภาษาอังกฤษ TESOL อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารสองภาษาแก่บุคลากรของโรงเรียน อบรม
ครูผู้สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) อบรมครูเรื่องแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะ
แบบใหม่ อบรมครูเรื่องการทา PLC อย่างเป็นระบบ อบรมครูบรรจุใหม่ให้รู้จักแนวทางการทางานอย่างเป็น
ระบบและรักองค์กร ประสานความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษานอกประเทศกับโรงเรียน
เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๑ ครูจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง รายละเอียดดัง
แผนภูมิ ๓๑ และครูพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ร้อยละ ๔.๙๓ รายละเอียดดังแผนภูมิ 3๒

๔๗

แผนภูมิ 29 ระบบการบริหารจัดการบุคลากรตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR

แผนภูมิ 30 กระบวนการการนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ

๔๘
จ้านวนบุคลากรทั้งห ด (คน)
264

300

จ้านวนบุคลากรที่เข้าอบร (คน)

คิดเป็นร้อยละ

226

200

85.61

100
0

แผนภูมิ ๓1 ร้อยละของครูที่เข้าอบรม ประชุม สัมมนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

5

4.93

3.79
1.14

0

ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม

แผนภูมิ ๓2 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาที่มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่ อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน
๒. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความปลอดภัย
๔. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๕. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความปลอดภัย
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมือ่ การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๕ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๔ ข้อ
ดี
เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่า ๑ ข้อ

๔๙
กระบวนการพัฒนา : โรงเรีย นมอบหมายให้กลุ่ มบริหารทั่วไป จัดทาระบบบริห ารจัดการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดทาโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารฝึกงาน โรงฝึกพลศึกษา สระว่ายน้า หอประชุม โรงอาหาร
ห้องน้า สวนหย่อม สวนสุขภาพ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร สร้าง/ผลิต/จัดหา/ซ่อมแซมนวั ตกรรม สื่อ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกั บ
การเรียนการสอนให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน ทันสมัย ปลอดภัย พร้อมและสะดวกต่อการใช้งาน
ผลการพัฒนา : โรงเรียนมีระบบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่ อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังแผนภูมิ 33
แต่งตั้งกรรมการดูแลอาคารและสิ่งแวดล้อม
จัดทาโครงการกิจกรรม/แผนปฏิบัติการประจาปี
สารวจ ตรวจสอบความผิดปกติของอาคาร ห้องเรียน ระบบน้า
ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์
บันทึกเสนอขอซ่อม/จัดชื้อ/จัดจ้าง
จัดซื้อ/จัดจ้าง

ใช่

ไม่
กรรมการตรวจสอบคุณภาพ

จัดซ่อมบารุง

ใช้งาน

ควบคุมความเสี่ยง/รายงาน
ผล

ทบทวน

แผนภูมิ 33 กระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลัก PDCA
ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR
โรงเรียนได้ดาเนินการบริหารจัดการตามโครงการ แผนงาน กิจกรรม พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารฝึกงาน สระว่ายน้า โรงฝึกพลศึกษา หอประชุม โรงอาหาร ห้องน้า สวนหย่อม สวนสุขภาพ สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ภูมิทัศน์ของโรงเรียน สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
โดยคานึง ถึงความสะดวก ปลอดภัย ร่มรื่น ทันสมัย พร้อมใช้งาน เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมทั่ว
บริเวณโรงเรียน โรงเพาะชาต้นไม้ สระว่ายน้า สวนกาญจนาภิเษก ฯลฯ โครงการปรับซ่อมหอประชุม ห้องโรเนียว
ห้องวัดผล ห้องคหกรรม อาคารประชาสัมพันธ์ หลังคาอาคารที่ชารุด ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบน้าทิ้ง น้าเสีย
ระบบน้าประปา น้าบาดาล ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง โครงการปรับซ่อมห้องฟิตเนส โรงออกกาลัง กาย
สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล ลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอล โครงการจัดซื้อปุ๋ย ดิน ฮอร์โมนพืช เคมีภัณฑ์
เครื่องมือ อุปกรณ์การซ่อมบารุง เป็นต้น โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชน และได้รับเกียรติบัตร
การตรวจประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ระดับดีมาก แต่เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดซ่อมบารุงที่ยั งไม่
แล้ ว เสร็ จ และบางเรื่ อ งอยู่ ใ นระหว่ า งการด าเนิ น การท าให้ ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มทางสัง คมนั้ น ต้ อ งใช้ ง าน
อย่างระมัดระวัง ขาดความปลอดภัย
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

๕๐
๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน :
๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจน
๒. โรงเรียนใช้โปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนการบริหารจัดการเหมาะสมกับงาน
๓. โรงเรียนมี Web Page ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ
๔. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน
๕. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับบทเรียน
๖. นักเรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย ในการสืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่ง เรียนรู้ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีการปฏิบัติ จานวน ๕-๖ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีการปฏิบัติ จานวน ๔ ข้อ
ดี
เมื่อมีการปฏิบัติ จานวน ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีการปฏิบัติ จานวน ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีการปฏิบัติ จานวน ๑ ข้อ
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้งานสารสนเทศโรงเรียนจัดทาระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น ระบบรับ-ส่งหนังสือ
ราชการของ สพม. เขต ๑๘ (E-Filling) โปรแกรมสมุดประเมินผลรายวิชา (Book Mark 2551) ระบบสารสนเทศ
(SESA) ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information
System : GFMIS) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement
: e-GP) เพื่อเชื่อมต่อกับต้นสังกัดและเป็นปัจจุบัน จัดทา Web Page ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล
ผลการพัฒนา : โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดดัง
แผนภูมิ ๓4

ใช่

แผนภูมิ ๓4 ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR

๕๑
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ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
และตรวจสอบได้ ทั้งนี้โรงเรียนได้สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรี ย น พบว่า ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ร้ อ ยละ ๗๗.๙๑ มี ค วามเห็ น ว่ า การจั ด ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป รายละเอียดดังแผนภูมิ ๓๕

แผนภูมิ ๓5 ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความคิดเห็นต่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๕๒
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ ในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
สิ่งที่ทาได้ดีหรือยอดเยี่ยม
๑) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนทั้ง 4 กลุ่มบริหารงาน
๒) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓) โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ
๔) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน
๕) โรงเรีย นมีร ะบบการบริห ารจั ดการคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาเพื่อ การประกันคุ ณภาพที่ มี
ประสิทธิภาพและดาเนินการจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
สิ่งที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้
๑) ซ่อมบารุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้ปลอดภัย สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น ตลอดปีการศึกษา
๒) ซ่อมบารุงถนนและสะพานเชื่อมระหว่างอาคารให้สะอาด ปลอดภัย สวยงามตลอดปีการศึกษา
๓) จัดระบบจราจร และจัดทาป้ายสัญลักษณ์ เส้นจราจร ให้ครบถ้วน ชัดเจน
๔) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
๕) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการซ่อมบารุงอาคาร สถานที่
และสิ่งแวดล้อม
๖) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน
๗) รณรงค์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดู แล รักษา แหล่ง เรียนรู้ อาคาร สถานที่ สิ่ง แวดล้อม เพื่อให้
นักเรียนรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ เห็นคุณค่า รักและหวงแหน ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

๕๓
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๓.๑ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน :
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร
๒. ครูร้อยละ ๘๐ จัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
๓. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
๔. ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง
๕. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จานวน ๕ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จานวน ๔ ข้อ
ดี
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จานวน ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จานวน ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จานวน ๑ ข้อ
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมีนโยบายให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
สาคัญ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญ หาได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะที่จาเป็นตามหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการจัดทาระบบปฏิบัติงานของระบบเรียนรู้ และแนว
ปฏิบัติในการจัดทาระบบเรียนรู้ของโรงเรียน แล้วมอบหมายให้ครูทุกคนจัดทาระบบเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อานวยการก่อนนาไปใช้จัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมการ
ประเมินทบทวนระบบเรียนรู้ เพื่อนาผลการทบทวนระบบเรียนรู้ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนต่อไป
ผลการพัฒนา : โรงเรียนมีระบบระบบปฏิบัติงานของระบบเรียนรู้ และแนวปฏิบัติในการจัดทาระบบ
เรียนรู้ของโรงเรียน รายละเอียดดังแผนภูมิ 36 โดยครูทุกคนมีแฟ้มระบบเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร จากผลการประเมินตนเองในการจัดทา
ระบบเรียนรู้ของครูสรุปได้ว่า ครูร้อยละ 87.50 จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ครูร้อยละ 92.78 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูร้อยละ 87.11 จัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันได้ และครูร้อยละ 94.92 ประเมินตนเองว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่
จัดทาขึ้นนาไปจัดกิจกรรมได้จริง ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกรายการ รายละเอียดดังแผนภูมิ 36 - 37
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๕๔

แผนภูมิ 36 ระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยาคม ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR
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ครูมีแฟ้มระบบเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง
ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ครูจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันได้
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นาไปจัดกิจกรรมได้จริง

แผนภูมิ 37 ร้อยละของผลการประเมินตนเองของครูในการจัดทาระบบปฎิบัติงานระบบเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

๕๕
๓.๒ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. ครูร้อยละ ๙๐ มีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
๒. ครูร้อยละ ๕๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๒ ข้อ
ดีเลิศ
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๑ ข้อ เท่ากับหรือน้อยกว่า
เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน 1 ข้อ
ดี
มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๒ ข้อ
ปานกลาง มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๑ ข้อ
กาลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ จานวน ๒ ข้อ
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการจัดทาระบบปฏิบัติงาน ในการผลิตและ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม สาหรับการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน และกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมายให้งานระบบ
เรียนรู้ ดาเนินการส่ งเสริ มให้ครูผู้ทุ กคน จัดหา สร้ าง ผลิตและพัฒนา สื่ อ และนวั ตกรรม สาหรับการจั ดการเรียน
การสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น แล้วรายงานผลการใช้และเผยแพร่
ผลการพัฒนา : โรงเรียนมี ระบบปฏิบัติง าน ในการผลิตและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม สาหรับการจั ด
การเรียนการสอนให้ชัดเจน รายละเอียดดังแผนภูมิ 38 จากผลการประเมินตนเองของครูเกี่ยวกับการผลิตและ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม สาหรับการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ว่า ครูร้อยละ 9๒.๕๙ มีและใช้ สื่อ และ นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน และครูร้อยละ 56.43 มีการเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีผลการประเมินการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกรายการ
รายละเอียดดังแผนภูมิ 39

พบปัญหา

แผนภูมิ 38 กระบวนการผลิตและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม ตามหลัก PDCA ภายใต้การคิดเชิงระบบ ToPTSTAR

๕๖

๙๒.๕๙
๑๐๐.

56.43

๕๐.
๐.
ครูมีสื่อนวัตกรรมและมีการเผยแพร่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดใช้สื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในชั้นเรียนอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
ครูผู้สอนมีการเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีผลการประเมินการเผยแพร่นวัตกรรมอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป

แผนภูมิ 39 ร้อยละของครูมีและใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๓ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
๒. ครูร้อยละ ๘๐ สร้างโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๓ ข้อ
ดีเลิศ
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๒ ข้อ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน 1 ข้อ
ดี
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๑ ข้อ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่า
เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๒ ข้อ
ปานกลาง มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๓ ข้อ
กาลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ จานวน ๓ ข้อ
กระบวนการพั ฒนา : โรงเรียนมีกระบวนการใช้แ หล่ง เรียนรู้ ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่ นเพื่ อสร้ างโอกาส
ให้ นั ก เรี ยนได้ แ สวงหาความรู้ที่ ชั ด เจน และส่ ง เสริ ม ให้ ครู ส ร้ า งนวัต กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมกั บ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยคานึงถึงประโยชน์ของนักเรียน ดังนี้
๑. ครูใ ช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศในการจั ดการเรียนรู้ โดยการสร้ างสื่ อ/เลือ กเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา จัดทาข้อสอบ Online เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
๒. ครู ส ร้ า งโอกาสให้ นั ก เรี ย นแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองจากสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โดยการมอบหมายให้ทาชิ้นงาน/ผลงาน/นวัตกรรมที่ต้องสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ ทั้งของตนเองและของโรงเรียน

๕๗
๓. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัด กิจกรรมทัศนศึกษายึดโยงแหล่งเรียนรู้ภายนอกและท้องถิ่นซึ่งบูรณาการ ตามตัวชี้วัด
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน
นอกจากนี้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและ/หรือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม ตามหลัก PDCA รายละเอียดดังแผนภูมิ 40

แผนภูมิ 40 กระบวนการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
ผลการพัฒนา : ผลการปฏิบัติสูง กว่า ค่าเป้าหมาย ๒ รายการ คือ ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 91.72 และครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 92.59 และผลการปฏิบัติ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย ๑ รายการ คือ ครูจัด
กิจกรรมการเรีย นรู้ ให้ผู้ เรี ยนได้ เรีย นรู้ จากแหล่ง เรี ยนรู้และภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ร้อยละ 78.49 รายละเอีย ด
ดังแผนภูมิ 41

๕๘
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ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนภูมิ 41 ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่ อ งมือ และวิ ธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้การแจ้งผลให้ข้อ มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวชีว้ ัด
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีการแจ้งผลข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
๔. ครูร้อยละ ๘๐ มีการนาผลข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนานักเรียน
๕. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๕ ข้อ
ดีเลิศ
มีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๔ ข้อ
ดี
มีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๓ ข้อ
ปานกลาง
มีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา
มีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๑ ข้อ

๕๙
กระบวนการพัฒนา : ครูดาเนินการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน
อย่างเป็นระบบและแจ้งผลข้อมูลย้อนกลับ ซึ่ง มีแนวการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนชัดเจน
ตามหลัก PDCA รายละเอียดดังแผนภูมิ 42
P
D
การวัดประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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แผนภูมิ 42 กระบวนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทั้ง นี้ ใ ช้ วิ ธีก ารประเมิ น ตามสภาพจริง ใช้ เ ครื่อ งมื อ วั ด ประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย เช่ น แบบทดสอบ
แบบสัง เกต แบบประเมินการพูด การเขียน การนาเสนอ แบบประเมินชิ้นงาน การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
จัดทาเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อความยุติธรรมโดย ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน สาหรับ
การแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพื่อนาผลมาพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ ดังนี้
๑. แจ้งผลการทดสอบกลางภาคและผลคะแนนเมื่อสิ้นภาคเรียนในเว็บไซต์ของโรงเรียน
๒. ครูแจ้งผลการสอบของนักเรียนทันทีเพื่อดาเนินการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้คะแนน
๓. แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ทาง Line PS School เว็บไซต์ การโทรศัพท์แจ้ง ติดต่อสอบถามผู้ปกครองด้วย
ตนเองหรือการประชุม
ผลการดาเนินการ : เนื่องจากครูปฏิบัติเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดทุกรายการ กล่าวคือ
ครูมีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง คิดเป็นร้อยละ 100 ครูการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เ หมาะสมกับตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ครูมีการแจ้งผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนาผู้เรียนด้วยผ่านช่องทางต่อไปนี้ 1) แจ้งในคาบสอน
2)
ขอพบ 3) ให้เพื่อนหรือหัวหน้าห้องช่วยเตือน 4) ให้เพื่อนที่สนิทช่วยคิดช่วยสอนและติดตามงาน
5)

๖๐
แจ้งครูที่ปรึกษา 6) แจ้งหัวหน้าระดับ และ 7) แจ้งผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 100 ครูมีการนาผลข้อมูลทางการ
เรียนย้อนกลับมาพัฒนานักเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 ทาให้ครูดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้และผลการสอบถามความพึง พอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการแจ้ง ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับความพึงพอใจขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.20 ซึ่ง
อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกรายการ รายละเอียดดังแผนภูมิ 43 - 44 ตามลาดับ
๑๒๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

ครู มีการประเมินนักเรี ยนตามสภาพจริ ง
ครู มีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ อย่างเป็ นระบบโดยใช้ เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับตัวชี ว้ ดั
ครู มีการแจ้ งผลข้ อมูลย้ อนกลับแก่นกั เรี ยน
ครู มีการนาผลข้ อมูลทางการเรี ยนย้ อนกลับมาพัฒนานักเรี ยน

แผนภูมิ 43 ร้อยละของครูที่มีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด
มีการแจ้งผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและมีการนาผลข้อมูลทางการเรียนย้อนกลับมาพัฒนานักเรียน
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แผนภูมิ 44 ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน ปีการศึกษา 256๒
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๖๑
๓.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๒. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
๓. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรงเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสุขในการเรียนรู้ และรักที่จะเรียนรู้
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ข้อ
ดีเลิศ
มีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ข้อ
ดี
มีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ข้อ
ปานกลาง มีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ข้อ
กาลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
กระบวนการพั ฒ นา : ครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น
มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก เกิดแรงจูงใจในการเรียนทาให้มีความสุขในการเรียน ครูชมเชย ยกย่อง
นักเรียนเมื่อนักเรียนทาความดีทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยัง มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีศรีระยองวิทยาคม
การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทาความดีหรือได้รับ รางวัลต่าง ๆ เป็นต้น สาหรับในแต่ละห้องมีอุปกรณ์เพื่อใช้
สาหรับการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ผลการพัฒนา : ผลการปฏิบัติเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดทุกรายการ กล่าวคือ
1) ครูจัดกิจกรรมที่เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.80
2) ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 89.06
3) ครูจัดการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรงเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 81.67
4) นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 80.61
รายละเอียดดังแผนภูมิ 45

นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้

80.61

ครูจัดการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรงเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

81.67

ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน

89.06

ครูจัดกิจกรรมที่เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน

75.00

84.80

80.00

85.00

แผนภูมิ 45 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ปีการศึกษา 256๒
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

90.00

๖๒
๓.๖ มี ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ระหว่ า งครู แ ละผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การจัดการเรียนรู้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีการทา PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
๒. ครูร้อยละ ๘๐ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๒ ข้อ
ดีเลิศ
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จานวน ๑ ข้อเท่ากับหรือน้อยกว่าค่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน 1 ข้อ
ดี
มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๒ ข้อ
ปานกลาง มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จานวน ๑ ข้อ
กาลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ จานวน ๒ ข้อ
กระบวนการพัฒนา : โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้าระบบเรียนรู้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการทา
PLC อย่างเป็นระบบ ตามระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยดาเนินการจัดทา PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
หรือข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือข้ามระดับชั้นก็ได้ แต่ปัญหาที่พบกับนักเรียนต้องเรื่องเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการสอนและสะท้อนผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน ครูดาเนินการ PLC และรายงานผล
การดาเนินงานทุกเดือนซึ่งดาเนินการตามกระบวนการนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน : เนื่องจากครูมีผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนกาหนดทุกรายการ
กล่าวคือ 1) ครูมีการทา PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 95.81 และ
2) ครูไ ด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 89.58 ซึ่ง สูง กว่าระดับ
เป้าหมายที่กาหนดทุกรายการ รายละเอียดดังแผนภูมิ 46
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ครูมีการทา PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน

ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

แผนภูมิ 46 ร้อยละของครูที่มีการทา PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมินความสาเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๖๓
สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
สิ่งที่ทาได้ดีหรือยอดเยี่ยม
๑) ครูทุ ก คนจัด ท าแฟ้ม ระบบเรีย นรู้ที่ เน้ น ผู้เ รีย นเป็ นส าคั ญ จัด ท าแผนการจัด การเรี ยนรู้ ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตร และนาไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดทา PLC เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งนา
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๓) ครูใช้สื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน
สิ่งที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้
๑) ส่งเสริมให้ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมมากขึ้น
๒) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทใี่ ห้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
๓) ส่งเสริมให้ครูกิจกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น

๖๔

ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และ ความต้องการการช่วยเหลือ
สรุปผล
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นระยองวิ ท ยาคม ได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยดาเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนประจาปี มีผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์พิจารณาความสาเร็จของมาตรฐานที่ กาหนดไว้ ในระดับยอดเยี่ยม ทั้ง 3 มาตรฐาน
สรุปจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน ได้ดังตาราง ๗
ตาราง ๗ สรุปจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
จุดเด่น
• ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) โครงการและกิจกรรมต่างๆ เน้นนักเรียนเป็น
สาคัญ มีการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและ
จิตพิสัย ให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้
และเป็นบุคคลแห่งเรียนรู้
๒) โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้
นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุขภาวะ
ที่ดี เป็นคนเก่ง ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
๓) โรงเรียนดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการ
ดาเนินงานสามารถพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุก
ประเด็นพิจารณา ยกเว้น คะแนนผลการสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไปตามเกณฑ์
ประเมินของ สทศ. เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษาที่
ผ่านมา เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ ๑.๔๙ ซึ่งไม่ถึง
ร้อยละ ๒ ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ คะแนน
ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย ร้อยละ 50 ขึ้นไปตาม
เกณฑ์ประเมินของ สทศ. เมื่อเทียบกับปี
การศึกษา ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑
ซึ่งไม่ถึงร้อยละ ๒ ตามค่าเป้าหมายที่ ตั้งไว้
• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน
ทั้ง 4 กลุ่มบริหารงาน

จุดควรพัฒนา
• ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) สร้างเครื่องมือเก็บรวบข้อมูลสาหรับการ
วัดและประเมินความสามารถแต่ละด้าน ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการของนักเรียน
๒) วิเคราะห์สภาพการณ์ของโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนาผล
การวิเคราะห์ไปพัฒนากระบวนการดาเนินงานให้
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้
๓) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการหรือกิจกรรม ให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค แล้วนาผลการวิเคราะห์ไป
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป
ให้เห็นเป็นรูปธรรม
๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินต่ากว่าเกณฑ์ทุกประเด็นพิจารณาอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) ซ่อมบารุงอาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม ให้ปลอดภัย สะอาด สวยงาม เอื้อ

๖๕

จุดเด่น
๒) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
๓) โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ให้นักเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ
๔) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน
๕) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดาเนินการจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร

• ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๑) ครูทุกคนมีการดาเนินงานตามระบบ
เรียนรู้ของโรงเรียน โดยยึดหลัก PDCA ภายใต้
แนวคิด เชิงระบบ ToPSTAR
๒) ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดทา PLC
เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้นตอน รวมทั้งนาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๓. ครูทุกคนมีแฟ้มระบบเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตร

จุดควรพัฒนา
ต่อการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ตลอดปี
การศึกษา
๒) ซ่อมบารุงถนนและสะพานเชื่อมระหว่าง
อาคารให้สะอาด ปลอดภัย สวยงามตลอดปี
การศึกษา
๓) จัดระบบจราจร และจัดทาป้าย
สัญลักษณ์ เส้นจราจร ให้ครบถ้วน ชัดเจน
๔) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา
๕) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
หน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการซ่อมบารุง
อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
๖) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
หน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน
๗) รณรงค์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา แหล่งเรียนรู้ อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นักเรียนรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ เห็นคุณค่า
รักและหวงแหน ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน
• ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๑) ควรส่งเสริมให้ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรม
๒) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากขึน้

๖๖

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. สร้างเครื่องมือมาตรฐานสาหรับการวัดและประเมินความสามารถแต่ละด้านที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของนักเรียน
๒. วิเคราะห์สภาพการณ์ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนาผลการ
วิเคราะห์ไปพัฒนากระบวนการดาเนินงานให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
๓. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรม ให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค แล้วนาผลการวิเคราะห์ไ ปพัฒ นาโครงการหรือกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป
ให้เห็นเป็นรูปธรรม
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ทุกประเด็นพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
๕. ซ่อมบารุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้ปลอดภัย สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างกระตือรือร้น ตลอดปีการศึกษา
๖. ซ่อมบารุงถนนและสะพานเชื่อมระหว่างอาคารให้สะอาด ปลอดภัย สวยงามตลอดปีการศึกษา
๗. จัดระบบจราจร และจัดทาป้ายสัญลักษณ์ เส้นจราจร ให้ครบถ้วน ชัดเจน
๘. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
๙. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการซ่อมบารุงอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
๑๐. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
๑๑. รณรงค์ใ ห้นัก เรี ยนมี ส่วนร่วมในการดูแล รัก ษา แหล่ง เรียนรู้ อาคาร สถานที่ สิ่ง แวดล้อ ม
เพื่อให้นักเรียนรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ เห็นคุณค่า รักและหวงแหน ให้สามารถใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
๑๒. ส่งเสริมให้ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมให้มากขึ้น
๑๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. วิทยากรมืออาชีพเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
๑.๒ โรงเรียนมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติในโรงเรียน
๑.๓ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและแนวปฏิบัติในโรงเรียน
๑.๔ ระบบ ToPSTAR และแนวปฏิบัติในโรงเรียน
๒. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเป็นที่ปรึกษาในวางระบบไฟฟ้า ระบบจราจร และ สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน

๖๗
ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553-2562
ตาราง ๘ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553-2562

2556
56.53
46.17
44.43
44.25

ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย
2557 2558
43.75 50.98
35.82 43.89
35.39 42.89
35.20 42.64

2559
60.29
48.07
46.81
46.36

2560
65.98
50.34
48.77
48.29

2561
76.16
56.87
55.04
54.42

2562
73.61
57.08
55.91
55.14

2556
45.19
31.28
29.99
30.35

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย
2557 2558
39.28 49.60
27.62 32.19
27.09 30.16
27.46 30.62

2559
53.81
33.69
31.39
31.80

2560
52.17
31.86
30.14
30.45

2561
53.65
30.92
29.10
29.45

2562
62.83
35.47
32.98
33.25

2556
45.19
31.28
29.99
30.35

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2557 2558
39.28 49.60
27.62 32.19
27.09 30.16
27.46 30.62

2559
53.81
33.69
31.39
31.80

2560
52.17
31.86
30.14
30.45

2561
54.32
37.28
36.43
36.10

2562
43.38
30.69
30.22
30.07

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2553
53.11
44.01
42.89
42.80

2554
60.64
49.10
48.35
48.11

2555
64.31
56.21
54.57
54.48

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2553
33.68
16.04
15.80
16.19

2554
41.92
30.15
30.13
30.49

2555
42.41
28.7
28.29
28.71

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2553
33.68
16.04
15.80
16.19

2554
41.92
30.15
30.13
30.49

2555
42.41
28.7
28.29
28.71

๖๘
ตาราง ๘ ผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้ รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553-2562 (ต่อ)

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2553
37.11
24.27
24.22
24.18

2554
45.62
32.11
32.19
32.08

2555
39.09
27.40
26.94
26.95

2556
40.86
26.03
25.41
25.45

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2557 2558
49.82 53.97
30.59 33.84
29.59 32.42
29.65 32.40

2559
55.46
31.26
29.53
29.31

2560
55.74
28.04
26.55
26.30

2561
62.95
31.62
30.28
30.04

2562
60.72
28.30
26.98
26.73

ตาราง ๙ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553-2562

2556
65.33
53.12
49.87
49.26

ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย
2557 2558
66.16 63.56
54.00 52.52
51.41 49.95
50.76 49.36

2559
68.15
55.60
53.09
52.29

2560
66.57
52.27
50.07
49.25

2561
64.56
50.71
48.16
47.31

2556
39.22
27.17
25.05
25.35

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย
2557 2558
36.22 38.39
24.57 26.35
23.12 24.68
23.44 24.98

2559
44.71
29.17
27.35
27.76

2560
48.75
31.75
27.91
28.31

2561
54.06
35.14
31.15
31.41

2556
39.32
32.00
30.60
30.48

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2557 2558
41.15 39.93
34.73 34.48
32.67 33.55
32.54 33.40

2559
39.53
33.14
31.77
31.62

2560
42.05
31.76
29.48
29.37

2561
41.42
33.06
30.75
30.51

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2553
54.35
46.48
42.95
42.61

2554
51.48
44.32
42.12
41.88

2555
59.88
50.18
47.68
47.19

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2553
29.31
20.54
18.75
19.22

2554
29.18
22.15
21.34
21.80

2555
31.22
22.49
21.71
22.13

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2553
37.49
32.78
30.90
30.90

2554
33.73
28.73
27.89
27.90

2555
39.27
34.32
33.26
33.10

2562
58.80
45.53
43.02
42.21

2562
49.79
32.72
28.97
29.20

2562
41.52
31.79
29.40
29.20

๖๙
ตาราง 10 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553-2562 (ต่อ)

2555
40.96
37.32
36.47
36.27

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย
2556 2557 2558 2559
41.91 46.07 45.80 42.51
34.22 37.88 40.79 36.65
33.19 36.81 40.00 36.17
33.02 36.53 39.70 35.89

2560
45.59
35.96
34.96
34.70

2561
43.92
36.34
35.48
35.16

2555
33.19
23.68
22.62
22.73

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2557 2558
37.50 40.67
23.29 28.12
21.72 26.65
21.74 26.59

2560
46.03
27.42
24.64
24.53

2561
56.27
35.55
31.04
30.72

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2553
52.46
48.28
46.70
46.51

2554
39.03
34.06
33.40
33.39

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2553
25.49
16.35
14.79
14.99

2554
33.90
23.61
22.53
22.73

2556
34.44
21.80
20.43
20.48

2559
40.50
26.50
24.90
24.88

2562
45.11
37.40
36.10
35.70

2562
49.85
29.74
25.62
25.41

มาตรฐานการศึกษา
ประเด็นพิจารณา
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถ
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ในการอ่านและการเขียน ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป
สูงกว่าเป้าหมายที่
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
สถานศึกษากาหนด
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕
๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการสื่อสาร
ในการสื่อสารทั้ง
ด้วยภาษาไทย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสื่อสาร
สูงกว่าเป้าหมายที่
ด้วยภาษาอังกฤษ ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 2 ข้อ
ดีเลิศ
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ากว่า
ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ ๑ ข้อ
ดี
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย

พิจารณาจาก
๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดสาระ
การอ่าน การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
๒. รางวัล เกียรติบัตร จากการประกวด
แข่งขัน เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน
๓. ผลงานนักเรียน เช่น บันทึกการอ่าน
เรียงความ หนังสือเล่มเล็ก รายงาน
การศึกษาค้นคว้า

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตัวชีว้ ัดสาระ
การฟัง ดู พูด และการเขียนวิชาภาษาไทย
๒. ผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดสาระ
การฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๓. นักเรียนผ่านการทดสอบการวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR
๔. รางวัล เกียรติบัตร จากการประกวดแข่งขัน
การพูด การเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง

๗๑

มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นพิจารณา

๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านการคิดคานวณ
สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด

ยอดเยี่ยม

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
หรือต่ากว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕
นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕

พิจารณาจาก
การแสดงละครทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัด
วิชาพื้นฐาน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
(O - NET)
๓. รางวัลด้านส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และนานาชาติ
เช่น รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน รางวัลเพชรยอดมงกุฎ รางวัล
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
รางวัลการประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น (TEDET)
รางวัลแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
รางวัลโครงการ ASMO THAI Ceremony
Awards ๒๐๑๘ โครงงานคณิตศาสตร์
๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดคานวณ เช่น
กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมตอบปัญหา

๗๒

มาตรฐานการศึกษา

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา
และนาไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน

พิจารณาจาก
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ
๑. ผลการประเมินคุณภาพการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา ตามเกณฑ์การ
ประเมินของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๒. รางวัลจากการประกวด แข่งขัน และ
ผลงานของนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ประเมิน ในระดับคุณภาพ
ดีเลิศ ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕
๑.๑.๕ ผู้เรียนมีความสามารถ
นักเรียนร้อยละ 9๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ๑. ผลการประเมินตามตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
ในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ การทางาน และสามารถใช้เทคโนโลยี
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในการสื่อสาร เพื่อพัฒนา ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
๒. รางวัลจากการประกวด แข่งขัน และผลงาน
ตนเองและสังคมในด้าน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป
ของนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ การสื่อสาร
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
การสื่อสาร
การทางานอย่าง
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
สร้างสรรค์และ
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
มีคุณธรรม
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย

๗๓

มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นพิจารณา

๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม
มีการนาไปใช้ และ
เผยแพร่

ยอดเยี่ยม

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕
๑. นักเรียน ร้อยละ ๘5 มีการสร้างนวัตกรรม
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีการนานวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้
๓. นักเรียน ร้อยละ ๕๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
สู่สาธารณะ
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๓ ข้อ
ดีเลิศ
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๒ ข้อ
เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน
ร้อยละ ๕ 1 ข้อ
ดี
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ข้อ
เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน
ร้อยละ ๕ ๒ ข้อ
ปานกลาง มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า
ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ ๓ ข้อ
กาลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕ ๓ ข้อ

พิจารณาจาก

๑. แผนการจัดการเรียนรู้
๒. สถิติจานวนนักเรียนที่เรียนวิชา IS3
๓. สถิติจานวนนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขัน
จัดแสดงผลงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
๔. ผลงานนักเรียนจากกิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ศิลปะ
ภาษาไทย สุขศึกษา IS
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ประเด็นพิจารณา
เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
พิจารณาจาก
๑.๑.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
๑. นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
๑. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของโรงเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จังหวัด ร้อยละ ๓
กับจังหวัด
สูงกว่าเป้าหมาย
๒. นักเรียน ม.๓ มีค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ๒. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป สูงขึ้นร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา 256๑ กับ
๓. นักเรียน ม.๖ มีค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 256๐
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป สูงขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับ
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี
(เกรดเฉลี่ย ๓) ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๔ ข้อ
ดีเลิศ
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๓ ข้อ
เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกิน
ร้อยละ ๕ 1 ข้อ
ดี
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑-๒ ข้อ
เท่ากับค่าเป้าหมายหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๕ ๒-๓ ข้อ
ปานกลาง ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย หรือ
น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕
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ประเด็นพิจารณา
๑.๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทางาน หรือ
การประกอบอาชีพ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ
ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทางาน หรือการประกอบอาชีพ
๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๕
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 2 ข้อ
ดีเลิศ
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ากว่า
ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ ๑ ข้อ
ดี
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
หรือต่ากว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕

พิจารณาจาก
๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัด สาระ
การงานอาชีพ
๒. แฟ้มระบบเรียนรู้ ของครูกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งกิจกรรม
แนะแนว
๓. จานวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ
จากความชอบสู่อาชีพ
๑. จานวนนักเรียนที่สนใจอาชีพอิสระที่ร่วม
เปิดร้านในงานระยองวิทย์นิทัศน์
๒. สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน ม.๓, ม.๖
๓. รายงานการติดตามการศึกษาต่อของ
นักเรียน ม. ๓, ม. ๖
๔. แบบสรุปการวัดเจตคติที่ดีต่อการทางาน
อาชีพ แบบวัดความรู้ ทักษะพื้นฐาน พร้อม
ที่จะทางาน หรือประกอบอาชีพ
๕. ผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ด้านทักษะ
อาชีพ เกรด ๓ ขึ้นไป

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่านิยมที่ดี สูงกว่า
ทีด่ ี ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
ตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
ยอดเยี่ยม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
กาหนด และเป็น
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
(ปรับปรุง ๒๕๖๑)
แบบอย่างได้
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
๒. ผลการประเมินคุณลักษณะของลูกที่ดี
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เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕

ยอดเยี่ยม

๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย

นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๓
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕

พิจารณาจาก
ตามตัวชี้วัดของโรงเรียน
๓. กิจกรรม/โครงการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เช่น กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โครงการสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
ศรีระยองวิทยาคม โครงการค่ายคุณธรรม
และจริยธรรม ม.๑ – ๖ โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ของทุกระดับชั้น
โครงการสภานักเรียน
๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัด สาระ
ที่ ๔ ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส ๔.๓
(นักเรียนมีความเข้าใจความเป็นมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ภาคภูมิใจและธารงความเป็นไทย)
ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
๒. ผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
๓. ผลการประเมินโครงการทัศนศึกษา
ยึดโยงกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
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เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕

พิจารณาจาก
๔. รางวัลจากการประกวด แข่งขันดนตรีไทย
จิตรกรรมไทย นาฏศิลป์
๕. การเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ตักบาตรทุกวันพระ วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ
๑.๒.๓ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ๑. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัด
บนความแตกต่างและ
และหลากหลาย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
หลากหลาย
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ดาเนินชีวิตในสังคม
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
๒. ผลการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษาของ
ดีเลิศ ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
นักเรียน
ดี
ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
๓. การเข้าร่วมกิจกรรมวันทานาบาตะ
ไม่เกินร้อยละ ๓
วันตรุษจีน วันชาติเกาหลี วันคริสต์มาส
ปานกลาง ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
๔. ผลคะแนนรายวิชาอาเซียนศึกษา
มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕
๕. ผลคะแนนเฉลี่ย สาระที่ ๒ ส ๒.๑ หน้าที่
กาลังพัฒนา ผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมาย
พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตใน
มากกว่าร้อยละ ๕
สังคม เกรด ๓ ขึ้นไป
๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ๑. ผลการประเมินด้านน้าหนักและส่วนสูงของ
ร่างกายและจิตสังคม
ที่ สสส. กาหนด ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป
นักเรียน
สูงกว่าเป้าหมายที่
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางร่างกาย อยู่ในระดับ ๒. ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย
สถานศึกษากาหนด
ดีเลิศ ขึ้นไป
ของนักเรียน
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตสังคม อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป ๓. ผลการประเมินจิตสังคม
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
๔. สถิติของนักเรียนที่ใช้ห้องพยาบาล ต่ากว่า
ยอดเยี่ยม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 3 ข้อ
ร้อยละ ๒๐
ดีเลิศ
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๒ ข้อ
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษา
กาหนด ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการชุมชน
นโยบายรัฐบาล
ยอดเยี่ยม
แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกิน
ร้อยละ ๕ 1 ข้อ
ดี
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ข้อ
เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน
ร้อยละ ๕ ๒ ข้อ
ปานกลาง มีผลการประเมินน้อยกว่าค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๕ ๓ ข้อ
กาลังพัฒนา มีผลการประเมินน้อยกว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕ ทั้ง ๓ ข้อ
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน
สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นาไปปฏิบัติได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป
รายการ การปฏิบัติ
๑) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๒) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน
มีความชัดเจน
๓) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน
สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียน
๔) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน
สอดคล้อง กับความต้องการชุมชน

พิจารณาจาก
๕. นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา สาระที่ ๔ การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
พ ๔.๑ เกรด ๓.๕๐ ขึ้นไป

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน

๗๙

มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นพิจารณา

ยอดเยี่ยม

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีการนาข้อมูลมาใช้ในการ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๕) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน
สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล
๖) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน
สอดคล้อง กับแผนการศึกษาแห่งชาติ
๗) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน
นาไปปฏิบัติได้
๘) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๗-๘ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๕-๖ ข้อ
ดี
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๓-๔ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๑ ข้อ
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพทีช่ ัดเจน
๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๓. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตร
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔. โรงเรียนมีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
๕. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนเป็นแบบอย่าง
ได้

พิจารณาจาก

๑. แผนภูมิระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียน
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้
๓. ระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้
๔. รางวัลที่โรงเรียนได้รับจากหน่วยงานต่างๆ
เช่น รางวัล IQA รางวัล OBECQA

๘๐

มาตรฐานการศึกษา

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
ปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้

๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ
๕ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ
๔ ข้อ
ดี
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ
๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ
๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๑ ข้อ

พิจารณาจาก
รางวัลโรงเรียน O-NET สูงระดับภาค
๕. รางวัลที่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้รับ
๖. การนาข้อมูลจากการ SWOT การสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
สรุปโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
๗. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองใน
การระดมทรัพยากรเพื่อซ่อมแซมอาคาร
สถานที่
๘. การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง นักเรียน
ศิษย์เก่า ครูเก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
๙. สถิติการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
๑. โรงเรียนพัฒนาวิชาการโดยใช้การบริหารจัดการ
๑. แผนภูมิการบริหารหลักสูตร
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ๒. แผนภูมิระบบเรียนรู้
(OBECQA) และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR อย่างเป็น ๓. แผนภูมิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
๔. การจัดการรู้แบบสะเต็มศึกษา
๒. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรที่สนองนโยบายของ สพฐ.
๕. กิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาเขต
๓. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๖. การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
๔. โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๘๑

มาตรฐานการศึกษา

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๕. โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๔ ข้อ
ดี
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๑ ข้อ

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี ๑. โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารจัดการบุคลากร
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๒. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
ตรงตาม ความต้องการของ
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม
ครูและสถานศึกษา และ
และตรงกับสายงานหรือวิชาที่สอน
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
๓. โรงเรียนจัดสรรอัตรากาลังและจัดครูสอนตรงตามวิชาเอก

พิจารณาจาก
๗. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๘. หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม
มีแผนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
๙. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองที่มีต่อการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
๑๐. รางวัลที่โรงเรียนและนักเรียนได้รับ
๑๑. สถิติการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก
๑๒. แฟ้มระบบการจัดการเรียนรู้
๑๓. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๕. โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑๖. โครงการทัศนศึกษาที่ยึดโยงกับท้องถิ่น
๑๗. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๑๘. กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม
๑๙. ผลงานนักเรียน
๑. แผนภูมิการบริหารจัดการบุคลากร
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน
๓. สถิติการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

๘๒

มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นพิจารณา
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย
ดีเลิศ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๔. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนพัฒนาตนเอง และ
ดาเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้
๕. โรงเรียนมีแผนภูมิกระบวนการนาชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ
๖. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีการปฏิบัติ ๕-๖ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีการปฏิบัติ ๔ ข้อ
ดี
เมื่อมีการปฏิบัติ ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีการปฏิบัติ ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีการปฏิบัติ ๑ ข้อ
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม ที่ชัดเจน
๒. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
๓. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีความ
ปลอดภัย
๔. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
๕. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่มีความ
ปลอดภัย

พิจารณาจาก
๔. แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ของครู
๕. สถิติการเลื่อนวิทยฐานะของครู
๖. แผนภูมิกระบวนการนาชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ
๗. แผนดาเนินการ PLC
๘. แบบบันทึก PLC
๙. ภาพกิจกรรม PLC

๑. แผนภูมิระบบการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
๓. ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
๔. สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
๕. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
๖. สถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน
๗. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ของนักเรียน
๘. ผลงานที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนของนักเรียน

๘๓

มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นพิจารณา

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย ๕ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ข้อ
ดี
เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไป
ตามเป้าหมาย ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไป
ตามเป้าหมาย ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่า ๑ ข้อ
๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัดเจน
๒. โรงเรียนใช้โปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สนับสนุนการบริหารจัดการ เหมาะสมกับงาน
๓. โรงเรียนมี Web Page ระบบสารสนเทศของโรงเรียน
สาหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการ บริหารจัดการ
๔. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน
๕. ครูใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ทันสมัย ในการจัดการ
เรียนการสอน เหมาะสมกับบทเรียน
๖. นักเรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ทันสมัย ในการ
สืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

พิจารณาจาก
๙. จานวนสื่อ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนเพียงพอกับจานวนนักเรียน
๑๐. จานวนสื่อ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน ทันสมัย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
ของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา

๑. แผนภูมิการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
บริหารงานของกลุ่มงานต่าง ๆ
๓. web page ของโรงเรียน
๔. สถิติการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนของครู
๕. สถิติจานวนนักเรียนที่มีการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
๖. แฟ้มระบบเรียนรู้

๘๔

มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นพิจารณา

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
พิจารณาจาก
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม เมื่อมีการปฏิบัติ ๕-๖ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีการปฏิบัติ ๔ ข้อ
ดี
เมื่อมีการปฏิบัติ ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีการปฏิบัติ ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีการปฏิบัติ ๑ ข้อ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๓.๑ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงตาม
๑. แฟ้มระบบการเรียนรู้ (แผนการจัด
ผ่านกระบวนการคิดและ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร
การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ)
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน ๒. ครูร้อยละ ๘๐ จัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ ๒. รายงานการทบทวนระบบการเรียนรู้
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด
คิดและปฏิบัติจริง
๓. ชิ้นงาน /ผลงานของนักเรียน
ของหลักสูตรสถานศึกษา ๓. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนสร้างความรู้
และสามารถนาไป
ด้วยตนเอง
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๔. ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไป
ใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง
ยอดเยี่ยม
๕. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๕ ข้อ
ดีเลิศ
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๔ ข้อ
ดี
เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๓ ข้อ
ปานกลาง เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๑ ข้อ

๘๕

มาตรฐานการศึกษา

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
๓.๒ ครูมีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ และมีการ
เผยแพร่

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. ครูร้อยละ ๙๐ มีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
๒. ครูร้อยละ ๕๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๒ ข้อ
ดีเลิศ
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ข้อ
เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน
ร้อยละ ๕ 1 ข้อ
ดี
มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า
ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ ๒ ข้อ
ปานกลาง มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า
ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ ๑ ข้อ
กาลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕ ๒ ข้อ
๓.๓ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
การจัดการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ครูร้อยละ ๘๐ สร้างโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๓ ข้อ
ดีเลิศ
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๒ ข้อ
เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พิจารณาจาก
แผนการจัดการเรียนรู้
สถิติการใช้นวัตกรรมของครูแต่ละกลุ่ม
สาระ
สถิติครูที่มีการเผยแพร่นวัตกรรม
รางวัลที่ครูได้รับ
ร่องรอย/หลักฐานการเผยแพร่นวัตกรรม
ของครู

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แฟ้มระบบเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้)
สรุปรายงานการใช้สื่อเทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงาน นวัตกรรมของครู
ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน
แบบสารวจความพึงพอใจการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
๗. สรุปโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ยึด
โยงกับท้องถิ่น
๘. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

๘๖

มาตรฐานการศึกษา

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัด
การเรียนรู้ การแจ้งผล
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
ร้อยละ ๕ 1 ข้อ
ดี
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ข้อ
เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน
ร้อยละ ๕ ๒ ข้อ
ปานกลาง มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า
ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ ๓ ข้อ
กาลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕ ๓ ข้อ
๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีการตรวจสอบและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีการแจ้งผลข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
๔. ครูร้อยละ ๘๐ มีการนาผลข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา
นักเรียน
๕. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๕ ข้อ
ดีเลิศ
ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ข้อ
ดี
ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ข้อ
ปานกลาง ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ข้อ
กาลังพัฒนา ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ข้อ

พิจารณาจาก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รายงานการทบทวนระบบการเรียนรู้
แฟ้มระบบการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บันทึกการสอนซ่อมเสริม
มีการแจ้งผลการเรียนออนไลน์
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
แบบบันทึกคะแนนรายบุคคล
แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน

๘๗

มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นพิจารณา
๓.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

๓.๖ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๒. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกัน
๓. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรงเชิงบวก
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสุขในการเรียนรู้ และรักที่จะ
เรียนรู้
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ข้อ
ดีเลิศ
ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ข้อ
ดี
ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ข้อ
ปานกลาง ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ข้อ
กาลังพัฒนา ผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีการทา PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
๒. ครูร้อยละ ๘๐ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
เกณฑ์พิจารณาระดับความสาเร็จของมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๒ ข้อ
ดีเลิศ
มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ข้อ
เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน
ร้อยละ ๕ 1 ข้อ

พิจารณาจาก
๑. แผนการจัดการเรียนรู้
๒. บันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
๓. แผนการกิจกรรมโฮมรูม
๔. บันทึกท้ายแผนการกิจกรรมโฮมรูม

๑. แผนดาเนินการ PLC ของครู
๒. รายงานการจัดทา PLC ของแต่ละกลุ่ม
สาระฯ
๓. ภาพของการทา PLC
๔. ภาพ VDO การ PLC (Plan,Do,See)

๘๘

มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นพิจารณา

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
ดี
มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า
ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ ๒ ข้อ
ปานกลาง มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า
ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ ๑ ข้อ
กาลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕ ๒ ข้อ

พิจารณาจาก

๘๙

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

๙๙

๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

