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รายงานผลการประเมินตนเอง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  

  โรงเรียนระยองวทิยาคม 

  ประจำปีการศกึษา 
  ๒๕๖๓ 

  Rayongwittayakom School 

Self-Assessment Report : SAR 





คำนำ 
 
 รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนระยองวิทยาคมฉบับนี้ เป็นรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖3 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จและ
นำเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีท่ีผ่านมา ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ัง ๓ มาตรฐาน ภายใต้อัตลักษณ์ “เก่ง ดี มีวินัย”เอกลักษณ์ 
“โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีว่า “โรงเรียนระยองวิทยาคม  
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองรับพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยืน 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด รวมท้ังใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ในรูปของคณะกรรมการซึ่งทำหน้าท่ีเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  
 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งท่ีจะขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาและกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีร่วมมือให้รายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายของโรงเรียนต่อไป 
 
 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 



ข 
 

สารบัญ 
 
 

เร่ือง หน้า 
  
ค ำน ำ   ก 
สำรบัญ   ข 
สำรบัญตำรำง   ง 
สำรบัญแผนภำพ   จ 
สำรบัญแผนภูมิ   ฉ 
บทสรุปผู้บริหำร    ซ 
ข้อมูลพื้นฐำน    1 
     ข้อมูลท่ัวไป 1 
     ข้อมูลครูและบุคลำกร                 4 
     ข้อมูลนักเรียน         5 
     ข้อมูลหลักสูตรท่ีเปิดสอน บริกำรท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้ และบริกำรทำงกำรศึกษำอื่นๆ        6 
     ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ             7 
     ผลทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ  2563   8 
     ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562                    9 
     ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 11 
     สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ           13 
     จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีผ่ำนมำ          14 
     ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน  
     คุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ. 2553                   

 
15 

     สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   16 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 18 
    มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน               18 
    มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร          38 
    มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ                   64 
สรุปผลแนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ  79 
    สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 79 
    แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต                81 
    ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ                                  81 

 

 

 
 
 



ค 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 

เร่ือง หน้า 
 

ภำคผนวก  82 
    ประกำศโรงเรียนระยองวิทยำคม เรื่อง มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและเป้ำหมำย           
    ควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 256๓              

 
88 

    ประกำศโรงเรียนระยองวิทยำคม เรื่อง กำรแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินภำยในของ   
    สถำนศึกษำ 

 
108 

    ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ          109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง หน้า 
   

1 จ ำนวนครูและบุคลำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 4 
2 จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จ ำแนกตำมระดับช้ัน 5 
3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 256๒ 9 
4 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. รอบท่ีผ่ำนมำ (รอบสำม) 13 
5 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 3 

และปีท่ี 6 ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด 
 

28 
6 เปรียบเทียบร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำนปีกำรศึกษำ 256๒ กับ 

256๓ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

28 
7 ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  

ปีกำรศึกษำ 2554-2563 
 

85 
8 

 
ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
ปีกำรศึกษำ 2554-2563 

 
86 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



จ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพ หน้า 
1 ระบบกำรประกันคุณภำพท่ีมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศของ

โรงเรียนระยองวิทยำคม 
   ซ 

 
2 กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนระยองวิทยำคม 31 
3 กระบวนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ ของโรงเรียน 

ระยองวิทยำคม 
 

39 
4 ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของโรงเรียนระยองวทิยำคม 44 
5 ระบบบริหำรจัดกำรวิชำกำรโรงเรียนระยองวิทยำคม ตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิด

เชิงระบบ ToPSTAR 
 

47 
6 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิงระบบ 

ToPSTAR 
 

49 
7 กระบวนกำรท ำงำนของระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิด 

เชิงระบบ ToPSTAR 
 

50 
8 กระบวนกำรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 51 
9 ระบบกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 53 

10 กระบวนกำรกำรน ำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) สู่กำรปฏิบัติ 54 
11 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ตำมหลัก PDCA 

ภำยใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 
 

57 
12 ระบบสำรสนเทศภำยในโรงเรียนตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 61 
13 ระบบกำรเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยำคมตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิง

ระบบ ToPSTAR 
 

65 
14 กระบวนกำรผลิตและพัฒนำ ส่ือ นวัตกรรม ตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิง

ระบบ ToPTSTAR 
 

67 
15 กระบวนกำรน ำส่ือ และนวัตกรรมไปใช้ ตำมหลัก PDCA ภำยใต้แนวคิดเชิงระบบ 

ToPSTAR 
 

70 
16 กระบวนกำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยำคม 72 
17 กระบวนกำรด ำเนินงำนของงำนนิเทศกำรเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยำคม 74 
18 กระบวนกำรกำรน ำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) สู่กำรปฏิบัติ 77 

 

 

 

 

 



ฉ 
 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิ หน้า 
1 ร้อยละของค่ำเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ปีกำรศึกษำ 256๓ 
 

7 
2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

ปีกำรศึกษำ 256๓ ของโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ 

 
 

8 
3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ปีกำรศึกษำ 256 ๓ ของโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ 

 
 

8 
4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน แยกตำมระดับช้ัน 

ในระดับดีเลิศขึ้นไป ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

19 
5 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรส่ือสำรภำษำไทยระดับ ดีเลิศขึ้นไป 

แยกตำมระดับช้ัน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

20 
6 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษระดับดีขึ้นไป 

แยกตำมระดับช้ัน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

21 
7 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ แยกตำมระดับช้ันระดับดี

ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

22 
8 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น แก้ปัญหำ และน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ระดับ 
ดีเลิศขึ้นไป ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
 

23 
9 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรส่ือสำรเพื่อกำรเรียนรู้ 

กำรส่ือสำร กำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีคุณธรรมระดับ ดีเลิศ ขึ้นไปแยก
ตำมระดับช้ัน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
 

25 
10 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมมีกำรน ำไปใช้และเผยแพร่ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

26 
11 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับ 

ดี ขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) ปีกำรศึกษำ 256๓ 
 

29 
12 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษำต่อ 

ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และกำรท ำงำนหรือกำรประกอบอำชีพ แยกตำมระดับช้ัน 
ระดับดีเลิศขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 256๓ 

 
 

30 
13 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมท่ีดีระดับคุณภำพดีขึ้นไป 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

33 
14 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย 

มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษว์ัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำไทยในระดับดีเลิศขึ้นไป 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
 

34 
15 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ียอมรับในควำมแตกต่ำงทำงเช้ือชำติ ศำสนำ 

วัฒนธรรม แยกตำมระดับช้ันอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไปของปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

35 



ช 
 

 
สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

 
แผนภูมิ หน้า 
16 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ ำหนกัส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน แยกตำมระดับช้ัน 

ในดีเลิศ ขึ้นไป ของปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

36 
17 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยแยกตำมระดับช้ัน ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ปีกำรศึกษำ 2๕๖๓ 
 

37 
18 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภำพจิตแยกตำมระดับช้ัน ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ปีกำรศึกษำ 2๕๖๓ 
 

37 
19 ร้อยละของควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อเป้ำหมำย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนระยองวิทยำคม 
 

42 
20 ร้อยละควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ 

ของโรงเรียนระยองวิทยำคม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

45 
21 ร้อยละของข้ำรำชกำรครูท่ีมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2563 55 
22 ร้อยละของครูท่ีอบรม ประชุม สัมมนำ ปีกำรศึกษำ 2563 55 
23 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับกำรจัดสภำพแวดล้อมทำง

กำยภำพท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน ก่อนกำรด ำเนินโครงกำร 
 

58 
24 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรจัดสภำพแวดล้อม 

ทำงกำยภำพท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียน หลังกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำร 

 
 

59 
25 ร้อยละของค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้เข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลกลำง ระบบสำรสนเทศ

ของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 

62 
26 ร้อยละของกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูโรงเรียนระยองวิทยำคม 66 
27 ร้อยละของครูมีและใช้ส่ือนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้และเผยแพร่ 68 
28 ระดับคุณภำพของกำรใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสร้ำงโอกำสให้นักเรียนได้

แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
 

71 
29 ร้อยละของผู้ปกครองท่ีมีควำมพึงพอใจต่อกำรแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

73 
30 กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  75 
31 ร้อยละของครูท่ีมีกำรท ำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็น 

ขั้นตอนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

77 
 

 

 

 



ซ 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
   รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ โรงเรียนระยองวิทยาคม  
ได้จัดทำขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ภายใต้บริบทของโรงเรียน ท้ังในด้านจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา  
รวมทั้งแนวทางการพฒันาในอนาคตท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีถัดไป และยังทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท้ังในส่วนท่ีดีและส่วนท่ีควรพัฒนา  

การรายงานผลการประเมินตนเองในครั้งนี้ ได้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เรื่อง ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาใหม่ พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกรอบแนวทางในการรวบรวม
ข้อมูลและนำเสนอผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งเป็นผลสำเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนดทุกประเด็นพิจารณา และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการสอบระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐานเฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป ตามเกณฑ์ประเมินของ สทศ. ซึ่งเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๑ ท่ีต้ังไว้ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผลการสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉล่ียร้อยละ 50 ขึ้นไปตามเกณฑ์ประเมินของ สทศ. มีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๕๐ 
     จุดเด่น ด้านคุณภาพผู้เรียนคือ นักเรียนเก่ง ดี มีวินัย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ครูมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น 
แก้ปัญหาได้ มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
มีสุขภาวะท่ีดี เป็นคนเก่ง คนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายกิจการนักเรียนได้วางแผนการถ่ายทอดประสบการณ์ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดให้ครูประจำการท่ีมีทักษะด้านการดูแลนักเรียนและการจัดทำ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นท่ีปรึกษาคู่กับครูผู้ช่วยหรือครูท่ีย้ายมาใหม่ เพื่อให้ครูท่ีมี
ประสบการณ์สูงเป็นครูพี่เล้ียง นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมให้ครูทุกคนมีความเข้าใจเรื่องระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยวิทยากรภายในโรงเรียนทุกภาคเรียน  



ฌ 
 

       จุดท่ีควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การส่งเสริมให้นักเรียนนำองค์ความรู้ไปสร้างหรือ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับยุคศตวรรษท่ี 21 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป ใหต่้อเนื่องและเห็นเป็นรูปธรรม ปรับเปล่ียนรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผู้เรียนให้เป็นความปกติใหม่ (New Normal)  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 และให้เป็นไปตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 รวมทั้งภาวะวิกฤติอื่น ๆ  
ท่ีอาจจะมีข้ึนในอนาคต 
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม โดยทุกประเด็นพิจารณามีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ 

    จุดเด่น ของการบริหารและการจัดการคือ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปล่ียนแปลง ท้ัง ๔ กลุ่ม
บริหารงาน สามารถบริหารจัดการให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างมี
ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยพร้อมใช้งาน  มีระบบเรียนรู้และ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจนและยั่งยืน ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ท่ีต้ังไว้ทุกประเด็นพิจารณา โดยมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ คือ โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบ 
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและ
ดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (Internal Quality Audit : IQA)  
2 ปีซ้อน คือ ปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ และในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสะเต็ม
ศึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ระดับประเทศอีกด้วย 
     จุดท่ีควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Hardware) โปรแกรมหรือชุดคำส่ัง (Software) ท่ีพร้อมใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งจัดหา
และพัฒนาบุคลากร (Peopleware) ใหม้ีความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะมีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
ในการประชุมหรือการส่ือสารทางไกล นอกจากนี้ควรดำเนินการให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพให้มีความปลอดภัย เช่น จัดระบบจราจรภายในโรงเรียนโดยจัดทำป้ายสัญลักษณ์ เส้นจราจร 
ให้ครบถ้วนชัดเจน ปรับปรุงพื้นถนนท่ีขรุขระ และปรับปรุงทัศนวิสัยในการมองเห็นถนนของผู้ขับขี่
ยานพาหนะบริเวณทางเล้ียว ทางแยก ขับไล่นกพิราบซึ่งเป็นพาหะนำเช้ือโรคและเป็นแหล่งแพร่ 
เช้ือโรคไม่ให้อยู่อาศัยและถ่ายมูลบริเวณอาคารเรียนและโรงอาหาร 
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมิน
ตนเองอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยทุกประเด็นพิจารณามีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนดไว ้

    จุดเด่น ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
โรงเรียนระยองวิทยาคม คือ ครูทุกคนจัดทำระบบการจัดการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
นำระบบการจัดการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ทำการนิเทศติดตาม และเมื่อส้ินภาคเรียนทุกภาคเรียน มีการประเมินทบทวนระบบเพื่อนำผลท่ีได้ 
ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ครูยังมีการจัดต้ังชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ หาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นขั้นตอน และนำผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนท่ีพบ  
หรือจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่นักเรียน 
      จุดท่ีควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐19 ทำให้ครูต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แต่โดยรวมครูยังขาดทักษะ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียน 
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดคาบเรียน รวมทั้งขาดทักษะการสร้างเครื่องมือสำหรับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาทักษะการจัดการเรียน 
การสอน รวมทั้งการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ให้ครูสามารถดำเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนระยองวิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 179 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัพท์ 0-3861-1010, 0-3861-4332 โทรสาร 
0-3861-4332 website : www.rayongwit.ac.th Email : rayongwit@hotmail.com สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ 7 ตำบล ได้แก่ ท่าประดู่ เนินพระ ทับมา บ้านแลง ตะพง เชิงเนิน 
และปากน้ำ 
  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
  “โรงเรียนระยองวิทยาคม” ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 จากการรวมโรงเรียน
ระยองมิตรอุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และ โรงเรียนสตรีระยอง “บญุศิริบำเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อ 
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463) เข้าด้วยกันโดยต้ังอยูบ่นเนื้อท่ีเดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์  
มีเนื้อท่ีประมาณ 48 ไร่ 1 งานเศษ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนายกนก จันทร์ขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก  
เมื่อปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกใหอ้ยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยม 
ในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นท่ี 1 และเริ่มใช้หลักสูตร (ค.ม.ส.) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา 
การท่ีโรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการดังกล่าวทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีอาคารเรียน โรงฝึกงาน 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรมากขึ้น รวมทั้งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ตลอดจนมูลนิธิต่าง ๆ และองค์กร
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีมี
ความพร้อมในการจัดการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเล่าเรียน 
โรงเรียนระยองวิทยาคมพัฒนาการจัดการศึกษาจนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานภายนอกเพื่อให ้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยยึดนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จุดเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโรงเรียนอย่างไม่หยุดยั้ง 
  คติพจน์ประจำโรงเรียน  :  นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี 

 วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนระยองวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับพื้นท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ  : 
  ๑. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยทักษะภาวะผู้นำใน

ศตวรรษท่ี 21 
      ๒. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ 
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 ๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 ๕. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูส้ำหรับศตวรรษท่ี 21 
 ๖. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

  ๗. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
    ๘. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  เป้าประสงค์ 
   ๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน 
และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด 
   ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดย
มีหลักสูตรพิเศษและรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
   ๓. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ อุปกรณ์ 
สาธารณูปโภค ท่ีทันสมัยเพียงพอ พร้อมใช้งาน 
   ๔. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาพร้อมพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
   ๕. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
   ๖. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบ ท่ีร่มรื่น มั่นคง ปลอดภัย รวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้ท่ีพร้อมใช้งานและสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
   ๗. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดช้ันเรียนเชิงบวกจัดการเรียนรู้
สำหรับศตวรรษท่ี 21 บูรณาการสะเต็มศึกษา ศาสตร์พระราชา และตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
   ๘. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น/หรือส่ือนวัตกรรม
อื่น ๆ ในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน 
   ๙. ครูใช้การวิจัย ส่ือนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนา
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   ๑๐. ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ๑๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
   ๑๒. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการอ่าน 
   ๑๓. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)        
เพื่อการเรียนรู ้
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   ๑๔. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง และผลิตผลงานด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างมีคุณภาพ 
   ๑๕. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีสำนึกในการบริการสังคม และมีจิตสำนึก           
ในการส่งเสริม พิทักษ์ ปกป้องและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
   ๑๖. นักเรียนมีความละอาย รู้สึกสำนึกผิด รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมหลัก 12 
ประการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑๗. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทยและเทศท่ี เหมือน/
แตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
   ๑๘. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามเป้าหมายของพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 
   ๑๙. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการประกัน คุณภาพ
การศึกษา 
   ๒๐. คณะกรรมการสถานศึกษา กำกับดูแลและขับเคล่ือนการดำเนินงานของโรงเรียน  
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
   ๒๑. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๒. ข้อมูลบุคลากร 
  บุคลากรของโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวน ๒๗๙ คน ประกอบด้วย 
ครูประจำการ ๑๘๓ คน ลูกจ้างประจำ ๘ คน ลูกจ้างช่ัวคราว 8๘ คน รายละเอียด ดังตาราง ๑ 
 

ตาราง ๑ จำนวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ข้าราชการครู                                                  ลูกจ้างประจำ 
กลุ่ม/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ชาย หญิง รวม  ลูกจ้างประจำ ชาย หญิง รวม 

บริหาร ๔ 1 5  พนักงานบริการ 0 ๑ ๑ 
กองกลาง 0 1 1  พนักงานขับรถยนต์ 1 0 1 
คณิตศาสตร ์ ๕ 2๒ 2๗  รวม 1 ๑ ๒ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1๑ ๓๐ ๔๑ 
     

สังคมศึกษาฯ ๔ 1๓ ๑๗  พนักงานราชการ ชาย หญิง รวม 
ภาษาไทย ๔ 1๓ 17  พนักงานวิทยาศาสตร์ 0 ๖ ๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑ 2๑ 2๒  รวม 0 ๖ ๖ 
การงานอาชีพฯ ๓ ๗ ๑๐      
สุขศึกษาและพลศึกษา 1๑ ๔ 1๕  รวมลูกจ้างประจำ ๑ ๗ ๘ 
ศิลปะ 6 ๔ 1๐      
แนะแนว 0 ๕ ๕      
กิจกรรมในเครื่องแบบ 1 0 1      
งานห้องสมุด 0 ๒ ๒      
โครงการห้องเรียนพิเศษ 
EP 

2 0 2 
     

ศูนย์ภาษาเอเชีย
ตะวันออก 

๑ ๗ ๘ 
 

รวม 
ข้าราชการครูและ

ลูกจ้างประจำ 
๕๔ ๑๓๗ ๑๙๑ 

รวม 
5๓ 1๓๐ 

18
๓ 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว 
ครูจ้างฯ ชาย หญิง รวม  พนักงาน ชาย หญิง รวม 

คณิตศาสตร์ (EP) ๑ ๑ ๒  เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ๒ ๑๗ ๑๙ 
วิทยาศาสตร์ (EP) ๒ ๓ ๕  นักการภารโรง ๗ ๙ ๑๖ 
สังคมศึกษาฯ (EP) ๐ ๓ ๓  พนักงานขับรถ ๓ ๐ ๓ 

คอมพิวเตอร์ (EP) ๑ ๑ ๒ 
 เจ้าหน้าท่ีบริการเอกสาร

ทั่วไป 
๑ ๐ ๑ 

ภาษาไทย ๐ ๐ ๐  รวม ๑๓ ๒๖ ๓๙ 
คณิตศาสตร ์ ๐ ๐ ๐      
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒ ๐ ๒ 
 โครงการพิเศษ ชาย หญิง รวม 

สังคมศึกษาฯ ๐ ๑ ๑  ภาษาอังกฤษ ๔ ๔ ๘ 



๕ 
 

ตาราง ๑ จำนวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (ต่อ) 
 

ครูจ้างฯ ชาย หญิง รวม  โครงการพิเศษ ชาย หญิง รวม 
ศิลปะ ๐ ๐ ๐  ภาษาจีน ๐ ๑ ๑ 
การงานอาชีพฯ ๐ ๐ ๐  ภาษาฝรัง่เศส ๑ ๐ ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๐ ๐ ๐  ภาษาญ่ีปุ่น ๐ ๑ ๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๐ ๐ ๐  ภาษาเกาหลี ๐ ๐ ๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๐ ๑ ๑ 
 (พนักงาน) ห้องเรียนพิเศษ 

EP 
๗ ๗ ๑๔ 

กิจกรรมในเครื่องแบบ ๑ ๑ ๒  รวม ๑๒ ๑๓ ๒๕ 
ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก ๐ ๐ ๐  รวมลูกจ้างชั่วคราว ๓๐ ๕๘ ๘๘ 

รวม ๕ ๑๙ ๒๔      
สรุป จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น ๒๗๙ คน 

(ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔) 

 
๓. ข้อมูลนักเรียน 
 นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนท้ังส้ิน ๓,๔๘๘ คน จำแนกตาม
ระดับช้ัน ดังตาราง ๒ 
 

ตาราง ๒  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตามระดับช้ัน 
  

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม (คน) เฉลี่ยต่อห้อง (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

ม.1 14 ๒๔๒ ๓๐๓ ๕๔๕ ๓๙ 

ม.2 14 ๒๔๗ ๒๙๒ ๕๓๙ ๓๙ 

ม.3 14 ๒๑๓ ๒๙๑ ๕๐๔ ๓๖ 

ม.4 19 ๒๕๙ ๔๐๐ ๖๕๙ ๓๕ 

ม.5 19 ๒๓๔ ๔๑๗ ๖๕๑ ๓๔ 

ม.6 19 ๒๑๓ ๓๗๗ ๕๙๐ ๓๑ 

รวมทั้งหมด 99 ๑,๔๐๘ ๒,๐๘๐ ๓,๔๘๘  
(ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) 

 

 

 



๖ 
 

๔. ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ 
 ๔.๑ หลักสูตร และแผนการเรียน     
  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 256๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดให้มแีผนการเรียนท่ีหลากหลาย
ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้ 
  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1) แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 
   ๒) แผนการเรียน SMART COM 
   ๓) แผนการเรียนปกติ 
   ๔) แผนการเรียน English for Integrated Studies Program 
    ๕) แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program 
  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
   ๒) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ 
   ๓) แผนการเรียน English for Integrated Studies Program 
   ๔) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
   ๕) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 
   ๖) แผนการเรียน ศิลปะ - ดนตรี – กีฬา และธุรกิจ 
   ๗) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน แผน  ก 
   ๘) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน แผน  ข 
   ๙) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส 
   ๑๐) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 
   ๑๑) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี 
   ๑๒) แผนการเรียน English Program (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 
   ๑๓) แผนการเรียน English Program (ศิลปะ - ภาษา) 
 ๔.๒ บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
  ๑) จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนทุกคนโดยครู
ชาวต่างชาติ 
  ๒) จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 โดยครูเจ้าของภาษา 
  ๓) ทำบันทึกความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  
    3.1) ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันขงจ่ือ 23 แห่ง(ในประเทศไทย) 
    3.2) ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ 
สำนักงาน HANBAN ประเทศจีน, Northwest University, โรงเรียนสอนภาษา TWIN สหราชอาณาจักร, 
โรงเรียน Dunman Hight School ประเทศสิงคโปร์, โรงเรียน Phuentsholing Higher Secondary 



๗ 
 

School ประเทศภูฏาน, โรงเรียนเวียงสวรรค์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 
มหาวิทยาลัย Hankuk University of foreign studies, โรงเรียน Fairfax High School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัย Ewha womans ประเทศเกาหลี 
    ๓.๓) เป็นศูนย์ประสานงานและการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปศึกษาใน
ต่างประเทศ 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) จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ันแก่ผู้สนใจท่ัวไปและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
  ๔) จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ันให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
 
๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๓ แสดงได้ 
ดังแผนภูมิ 1 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๓

แผนภูมิ ๑ ร้อยละของค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                 
                   ปีการศึกษา 256๓ 
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๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๓ 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา 256๓ สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ ดังแผนภูมิ ๒ และ ๓ ตามลำดับ 
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แผนภูมิ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
             ปีการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ระดับ สพฐ.  
             และระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน

แผนภูมิ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
             ปีการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ระดับ สพฐ.  
             และระดับประเทศ 



๙ 
 

๗) ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๒    
  โรงเรียนระยองวิทยาคมได้ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจัดทำรายงานส่งไปยังสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เมื่อวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมได้ 
ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 256๒ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน 
สูงกว่าสถานศึกษากำหนด 

 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

          1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารท้ัง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

          1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณ 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

          1.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหา
และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

          1.1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ในการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

          1.1.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
มีการนำไปใช้ และเผยแพร่ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

          1.1.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

          1.1.8 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการทำงาน หรือ
การประกอบอาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี สูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดและเป็นแบบอย่างได้ 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 



๑๐ 
 

ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 256๒ (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
          1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

          1.2.3 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

          1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษา
กำหนด ชัดเจน สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา  
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน 
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 

ยอดเยี่ยม 
 

 



๑๑ 
 

ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 256๒ (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

     3.1 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     3.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     3.3 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล 
ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ การแจ้งผล 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     3.5 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     3.6 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

สรุป ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ        ระดับ 1         ระดับ 2        ระดับ 3        ระดับ ๔     ระดับ ๕ 
                             (กำลังพัฒนา)   (ปานกลาง)     (ดี)               (ดีเลิศ)       (ยอดเย่ียม) 
 
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น  :  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นนักเรยีนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุขภาวะท่ีดี เป็นคนเก่ง ดี มีวินัย มีคุณธรรม

    



๑๒ 
 

จริยธรรม โรงเรียนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงาน
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ทุกประเด็นพิจารณา 

จุดควรพัฒนา  :  ควรสร้างเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการวัดและประเมินความสามารถ 
แต่ละด้านท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของนักเรียน 
วิเคราะห์สภาพการณ์ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำผล 
การวิเคราะห์ไปพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการหรือกิจกรรม  
ให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม
ในปีการศึกษาต่อไปให้เห็นเป็นรูปธรรม และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีผลการประเมินต่ำกว่า
เกณฑ์ทุกประเด็นพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา  :  สร้างเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการวัดและประเมินความสามารถ 
แต่ละด้านท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของนักเรียน  
จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ทุกประเด็นพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
จุดเด่น  :  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีชัดเจนท้ัง 4 กลุ่มบริหารงาน เปิดโอกาสให้ผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลง ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ีทันสมัย พร้อมใช้งาน และมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

จุดควรพัฒนา  :  ควรซ่อมบำรุงอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม ให้ปลอดภัย สะอาด สวยงาม เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ตลอดปีการศึกษา ควรจัดระบบจราจร และจัดทำป้ายสัญลักษณ์ เส้นจราจร 
ให้ครบถ้วน ชัดเจน ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภายนอก มีส่วนรว่มในการซ่อมบำรุงอาคาร 
สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และรณรงค์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 
แหล่งเรียนรู้ อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ เห็นคุณค่า รักและหวงแหน 
ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ   
จุดเด่น  :  ครูทุกคนจัดทำแฟ้มระบบเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำแผนการจัด 

การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดหลักสูตร และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดทำ PLC เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งนำ
ผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และครูใช้ส่ือเทคโนโลยีส่งเสริม   
การแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 



๑๓ 
 

จุดควรพัฒนา  :  ควรส่งเสริมให้ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มากขึ้น 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  :  จัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อความยั่งยืน และส่งเสริมให้ครูเผยแพร่นวัตกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
๘) สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

ตาราง ๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ีผ่านมา (รอบสาม) 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

 
10.00 

 
9.73 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 

10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

10.00 8.58 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 8.85 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.35 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.71 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตารมปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 

 
 

5.00 

 
 

5.00 

 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช่ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ 
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 



๑๔ 
 

ตาราง ๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ีผ่านมา (รอบสาม) (ต่อ) 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 100.00 88.73 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป                        ใช่      ไม่ใช่ 
มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี       ใช่      ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่      ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา 

จุดเด่น 
  โรงเรียนมีจุดเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยมี
คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและวิธีดำเนินการต่าง ๆ 
โดยประสานการทำงานบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบกิจกรรมนักเรียน ทำให้ผล 
เป็นรูปธรรมดังต่อไปนี ้

1. การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และ
ระบบกิจกรรมนักเรียน มีระบบเอกสารกฎ กติกา ระเบียบเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมซึ่งผู้ปกครอง ครู
และบุคลากรของโรงเรียนทราบ อนุมัติในหลักการ ทำให้ การดำเนินงานของระบบไม่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน 
ผลของการดำเนินการในระบบเกิด กับผู้เรียนโดยตรง คุณภาพของการประเมินการผ่านช่วงช้ัน
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความชัดเจน เท่ียงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นท่ียอมรับ
ของนักเรียนและผู้ปกครอง ทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและได้รับคัดเลือกเป็นระบบท่ีมีวิธีการปฏิบัติ 
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนภายใต้กิจกรรม “ร่วมเสริมคุณค่า 
สร้างราคาชีวี” จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) 
   2. การดำเนินการของระบบการเรียนรู้ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนกัเรียน 
เป็นสำคัญ ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเน้นกิจกรรมท่ีพฒันากระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียนทุกคน โรงเรียนเนน้ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านต่าง ๆ ท้ังด้านวิชาการ คุณภาพผู้เรียน สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ  
ด้านศิลปะ ด้านดนตรีและกีฬา ด้านความถนัดและความสนใจ ของนักเรียน โดยในการสอน  



๑๕ 
 

มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้ทุกรายวิชาและทุกหน่วยการเรียนรู้และคณะกรรมการระบบ
ร่วมกับฝ่ายบริหารได้วางแผนดำเนินการระบบให้เป็นระบบ Best Practice ต่อจากระบบ การดูแล
ช่วยเหลือในปีการศึกษา 2551 
   3. การจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมกีารดำเนินการแบบประชาธิปไตย นักเรียนเลือกทำ
กิจกรรมตามความสนใจโดยอิสระและหลากหลาย เป้าหมายของทุกลุ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และวิธีการประเมินผลการทำ
กิจกรรมของครูโดยบันทึกเวลาภาระงานการทำกิจกรรมชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 

      1.1 อาคารเรียนบางหลังซึ่งมีอายุการใช้งานนาน เก่า พื้นห้องเรียนชำรุด สึกกร่อน เช่น 
อาคาร 4 ควรได้รับการปรับปรุง ขัดพื้น ทาสีใหม่ จัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
   1.2 การรณรงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านการรักษาความสะอาดและมีจิตสาธารณะ 
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปีการศึกษา 2550 - 2551 โรงเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสรา้ง
อาคารใหม่ และนักเรียนต้องใช้โรงอาหารช่ัวคราว คับแคบ ไม่ถูกสุขลักษณะเท่าท่ีควร 
   1.3 ห้องน้ำนักเรียนซึ่งมีจำนวนน้อย ไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับจำนวนรวมของนักเรียน
ท้ังหมด ทำให้เกิดกล่ิน ควรได้รับการดูแล ทำความสะอาดให้บ่อยครั้งในวันหนึ่ง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมเพิ่มเติมข้างอาคารสำนักงาน 1 หลัง 
   1.4 ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็ง
ด้วยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการดำเนินการสู่วิธีทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศท้ังระบบหลักและระบบสนับสนุน
และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตร 

2.  ด้านทรัพยากร 
   แต่ละปีการศึกษาโรงเรียนต้องใช้เงินเพื่อจ้างครูสอน เจ้าหน้าท่ีและพนักงานสำนักงาน
รวมประมาณ 40 คน งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และหน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีไม่มีการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้น 
    2. สถานศึกษาควรวางรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือท่ีวัดความสามารถด้านการคิด 
ของผู้เรียนให้ชัดเจน โดยประสานความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ วางแผนร่วมกันตาม
กรอบการนำทักษะ การคิดสู่การพัฒนาผู้เรียนท่ีสถานศึกษาการกำหนดไว้ในระบบการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ 
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2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ไม่มี 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
      1. สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระให้มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกกลุ่มสารุการเรียนรู้ 
      2. ครูควรมีการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาแผน พัฒนาส่ือการเรียนมากขึ้นและนำผลการวิจัย
มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาสูงขึ้น 
  4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      ไม่มี 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา 
  รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) 
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1. สภาพปัญหา  
             1. จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่จำนวนห้องเท่าเดิมทำให้นักเรียนแน่นห้องเรียนซึ่งไม่เอื้อ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             2. ครูทุกคนมีภาระงานหลักท่ีต้องรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่การจัดการเรียนการสอน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม และภาระงานสนับสนุนการเรียนการสอนและ 
การบริหารงานของโรงเรียน ทำให้ประสิทธิผลของงานของครูท่ีอยู่ในระดับดีมีจำนวนไม่มาก 
            3. ครูประจำการท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ทยอยเกษียณอายุราชการ 
ทำให้ต้องพัฒนาครูใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 

2. จุดเด่น 
            ด้านผูเ้รียน  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตในการเรียน 
การสืบค้นข้อมูล สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย ICT และมีผู้เรียนชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์
ระดับประเทศ และสามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมากกว่าทุกปีท่ีผ่านมา 
ผู้เรียนทุกคนมีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน 
             ด้านครู  ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ให้ความรัก เอาใจใส่ เข้าใจผู้เรียนอย่างเสมอภาคทุกคน และมีความรักผูกพันในสถาบัน
ท่ีเป็นศิษย์เก่า มีความภาคภูมิใจท่ีได้ทำงานในสถาบันนี้  
             ด้านผู้บริหาร  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานสูง มีภาวะผู้นำ  
มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการสร้างเกียรติยศสู่โรงเรียน พัฒนานักเรียน และพัฒนาครูโดยสนับสนุน 
การจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและครูควบคู่กันไป 
โดยดำเนินการหาครู ให้มีจำนวนเพียงพอ คัดเลือกครูท่ีขอย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และจัดให้มี 
การทดสอบครูท่ีจะเข้ามาใหม่ ได้รับการยกย่อง เป็นท่ียอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 



๑๗ 
 

            ด้านอัตลักษณ์  การจัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียผ่านเกณฑ์สูงขึ้น สามารถสอบเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มขึ้น นักเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านต่าง ๆ มากมาย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน จะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ  
ท่ีโรงเรียน และนักเรียนได้รับ จึงควรดำเนินการต่อยอดไปเรื่อย ๆ และใช้วิธีพี่สอนน้องจะได้สร้าง
ความผูกพันระหว่างนักเรียนด้วยกัน 
            ด้านมาตรการส่งเสริม  การดำเนินงานของโรงเรยีนระยองวิทยาคมในรูปของ        
การพัฒนาเชิงระบบท่ีเน้นกระบวนการ PDCA มีข้อดีท่ีทุกกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/งาน มีรูปแบบ 
ขั้นตอนของการทำงานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในรูปของการประเมินทบทวน ซึ่งส่งผลให้
โรงเรียน มีข้อมูลท่ีจะใช้ในการวางแผน พัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. จุดที่ควรพัฒนา 
            1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ขวัญและกำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการพัฒนา 
           2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่าน 
ตามนโยบายของโรงเรียน สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและจัดทำ 
แบบบันทึกการอ่านให้เป็นรูปธรรม 
          3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนและครูให้มากขึ้น 
               4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
ให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ หรือแบ่งเขตพื้นท่ีดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและความสะอาด 
              5. สร้างค่านิยมให้กับนักเรียนในด้านการทำความดี การรักษาระเบียบวินัย  
การมีจิตสาธารณะและการเป็น ผู้ใฝ่เรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
อย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ทำกิจกรรม และประเมินผล 
              6. ควรมีการนิเทศภายในอย่างจริงจังและมีการบันทึกผลการนิเทศท่ีเป็นรูปธรรม อย่างเป็น
ระบบและมีรูปแบบเดียว เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
             7. จัดขนาดห้องเรียนให้มีจำนวนนักเรียนท่ีเหมาะสม 
             8. ควรเพิ่มอัตราครู (ประจำการ) ให้เพียงพอ หรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองในการจัดจ้าง
ครูสอนให้เพียงพอ 
            9. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและหรือให้
ครูท่ีมีความรู้ นำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีโรงเรียนมีให้ให้คุ้มค่า
หรือจัดประกวด แข่งขันสร้างนวัตกรรมด้วยส่ือเทคโนโลยี เป็นการสร้างกำลังใจแก่ครูควบคู่ไปกับการพัฒนา 



๑๘ 
 

ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
  ในปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปกีารศึกษา 
๒๕๖๓ ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์พิจารณาความสำเร็จของมาตรฐานท่ีวางไว้ เป็นดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                      
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑.๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขยีนสูงกว่าสถานศึกษากำหนด 
    เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม   เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
   ดีเลิศ        เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      ดี             เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓ 

      ปานกลาง    เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

      กำลังพัฒนา   เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
    กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการ
ประเมินผลมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน โดยใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี 2  การเขียนโดยใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ กำหนดการประเมินผลมาตรฐานการศึกษาโดยจัดทำแบบประเมินผล กำหนดการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาและเป็นไปตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นครูผู้สอนดำเนินการประเมินผลและส่งผลการประเมินตามกำหนดเวลา                 
ท่ีวางไว้ ผลการดำเนินการประเมินผล ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสูงกว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด และตรวจสอบทบทวนผลการประเมิน เพื่อนำไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข             
ในปีการศึกษาต่อไป 

 ผลการพัฒนา  นักเรียนทุกระดับช้ันมีความสามารถในการอ่าน การเขียน อยู่ในระดับ                   
ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ ๘๙.๖๙ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายความสำเร็จท่ีต้ังไว้ รายละเอียด 
ดังแผนภูมิ 4 



๑๙ 
 

แผนภูมิ 4  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน แยกตามระดับช้ัน 
              ในระดับดีเลิศขึ้นไป ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

    ๑.๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สูงกว่า
สถานศึกษากำหนด 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน   
   ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาไทย ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป 
   ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ ในระดับคุณภาพ 
ดี ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม   เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท้ัง 2 ข้อ 
      ดีเลิศ        เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      หรือต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕  จำนวน ๑ ข้อ 
      ดี             เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
      ไม่เกินร้อยละ ๓ 

      ปานกลาง   เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ ๓  
      แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

      กำลังพัฒนา   เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศดำเนินการประเมินผลมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.2                
ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
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๒๐ 
 

กำหนดโดยแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ มีการวางแผนการดำเนินงานใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ จัดทำแผนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมิน เครื่องมือ 
และเกณฑ์การประเมิน เช่น การพูดรายงาน การพูดต่อท่ีประชุมชน มกีารจัดทำโครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านภาษา การบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาอื่น ๆ ค่ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 3 เช่น ภาษาฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เกาหลี                         
โดยครูเจ้าของภาษาและส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษานั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง                                          
มีการประเมนิความสามารถการส่ือสารของนักเรียนทุกระดับช้ันตามประเด็นพิจารณาให้สอดคล้อง   
กับเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มีการตรวจสอบทบทวนผลการประเมิน เพื่อนำไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในปีการศึกษา 
ต่อไป 
    ผลการพัฒนา  นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลการประเมินความสามารถด้านการส่ือสาร
ภาษาไทย ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๖ รายละเอียดดังแผนภูมิ 5 และนักเรียน 
ทุกระดับช้ันมีผลการประเมินความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็น               
ร้อยละ 94.92 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 6  

แผนภูมิ 5 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านการส่ือสารภาษาไทยระดับ ดีเลิศขึ้นไป         
              แยกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๒๑ 
 

แผนภูมิ 6 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป   
              แยกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 
  ๑.๑.3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณสูงกว่าสถานศึกษากำหนด   
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม   ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
      ดีเลิศ        ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      ดี             ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓ 
      ปานกลาง   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
      กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร ครูผู้สอนช้ีแจงเกณฑ์การประเมินตามตัวช้ีวัดมาตรฐานท่ี 
1.1.3  ให้นักเรียนรับทราบ ครูผู้สอนประเมินตามสภาพจริงในช้ันเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาต่อไป และในระหว่างปีการศึกษาได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการคิดคำนวณ 
ได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET คณิตศาสตร์ นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการ คิดคำนวณ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว                  
การแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ เป็นต้น  
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๒๒ 
 

  ผลการพัฒนา  นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการคิดคำนวณระดับ ดี ขึ้นไป 
เฉล่ียร้อยละ ๘๔.๔4 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 7 

 

แผนภูมิ 7  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านการคิดคำนวณ แยกตามระดับช้ันระดับดีขึ้นไป 
               ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  ๑.๑.4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ประเมิน ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม   ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
      ดีเลิศ        ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      ดี             ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓ 
      ปานกลาง   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
      กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 

 กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพัฒนา             
แบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน และวางแผนจัดทำโครงการสนับสนุน แบบประเมินและ 
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๒๓ 
 

เกณฑ์การประเมิน ให้สอดคล้องระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ท่ีส่งเสริม กระบวนการคิดตามมาตรฐานตัวช้ีวัดและสมรรถนะสำคัญของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
หลักสูตรโรงเรียน และหลักสูตรรายวิชา โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น 
การจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น Active Learning การใช้ปัญหาเป็นฐานการใช้คำถามเป็นฐาน 
การสอนแบบโครงงาน การใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น  
รู้วิธีการแก้ปัญหา ประเมินผู้เรียนตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้เข้าร่วมประกวด แข่งขันทางวิชาการ รวมท้ังได้เข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานต่าง ๆ มีการติดตาม
ผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายบุคคล ขณะเดียวกันได้จัดทำโครงการสนับสนุน เช่น  โครงการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนของกลุ่มสาระต่าง ๆ เป็นต้น มีการตรวจสอบทบทวน ผลการประเมินผู้เรียน 
แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาโดยมีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น กิจกรรมยกระดับ O-NET สำหรับนักเรียน กิจกรรมบริการวิชาการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมในปีการศึกษาต่อไป 

 ผลการพัฒนา  นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 8๕.๒๙ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย                
ท่ีกำหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 8 

 
แผนภูมิ 8  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ระดับ ดีเลิศขึ ้นไป                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
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๒๔ 
 

  ๑.๑.5) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน นักเรียนร้อยละ 9๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การทำงาน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรม ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม   ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
      ดีเลิศ        ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      ดี             ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓ 
      ปานกลาง   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
      กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ  
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ออกแบบ จัดทำแบบประเมินและกำหนดเกณฑ์การประเมิน         
ตามตัวชี้วัด ให้สอดคล้องระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการสอนต่าง ๆ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยี ในการส่ือสารการนำเสนอ จัดทำส่ือมัลติมีเดียนำเสนองาน จัดการเรียนการสอนออนไลน์              
การส่งงานโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่ือสังคมออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Classroom Google 
Meet Zoom  E-mail Line Facebook Youtube เป็นต้น ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีน่าเช่ือถือตามความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน สำหรับวิชาคอมพิวเตอร์               
มีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรฯ โดยเน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรม โดยประเมินคุณภาพผู้เรียนท้ังระหว่างเรียนและหลังเรียน นอกจากนี้ กลุ่มสาระฯ            
ยังได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนานกัเรียนด้านการสร้างผลงานมัลติมีเดีย โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT ในระหว่างปีการศึกษาครูมีการติดตามผลการประเมินเป็นรายบุคคล
และภาพรวมของท้ังโรงเรียน เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพของโรงเรียน และสรุปผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน จากนั้นตรวจสอบทบทวนผลการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาในรอบปี
ท่ีผ่านมาเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อยอดในปีต่อไปทำใหซ้ึ่งมีผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ผลการพัฒนา  นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ในการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และ 
มีคุณธรรม ไม่ละเมิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 99.37 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 9 
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แผนภูมิ 9  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้    
               การส่ือสาร การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมระดับ ดีเลิศ ขึ้นไปแยกตาม 
          ระดับช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 
  ๑.๑.6)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช ้และเผยแพร่ 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน   
   ๑. นักเรียน ร้อยละ ๘5 มีการสร้างนวัตกรรม  
   ๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีการนำนวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นไปใช้  
   ๓. นักเรียน ร้อยละ ๕๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นสู่สาธารณะ 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม   มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๓ ข้อ 
      ดีเลิศ       มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๒ ข้อ เท่ากับหรือต่ำกว่า 
      ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน 1 ข้อ 
      ดี           มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๑ ข้อ เท่ากับหรือต่ำกว่า 
      ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๒ ข้อ 
      ปานกลาง  มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕  
      จำนวน ๓ ข้อ 

    กำลังพัฒนา   มีผลการปฏิบัติ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
  กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมอบหมายให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้             
แบบบูรณาการท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม นำไปใช้ และเผยแพร่ ส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน 
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การสอนแบบบูรณาการ สะเต็มศึกษา วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)            
การสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดเพื่อผลิตช้ินงาน เน้นการลงมือปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้           
มีการทำงานในเชิงการวิจัย ตลอดจนจัดหลักสูตรในวิชา IS ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนานักเรียน 
สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการงานอาชีพ โครงการเผยแพร่ความรู้เมนูอาหารและ
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาอย่าง
อิสระ ซึ่งทำให้เกิดช้ินงานในมิติต่าง ๆ โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ และขับเคล่ือนให้ครูนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปจัดทำระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21                
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง แล้ววัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตาม
ระบบท่ีวางไว้ มีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ ท้ังทางส่ือออนไลน์ในหลายช่องทาง 
รูปแบบรายงาน การนำเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ และป้ายนิเทศในแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและอื่น ๆ               
อีกหลายช่องทาง 
  ผลการพัฒนา  นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เฉล่ียร้อยละ 
88.58 นักเรียนนำนวัตกรรมไปใช้ เฉล่ียร้อยละ ๗8.๔๙  และมีการเผยแพรน่วัตกรรมสู่สาธารณะ                
เฉล่ียร้อยละ 63.53 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 10 

แผนภูมิ 10 ร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การนำไปใช้ และเผยแพร ่ 
                ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
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  ๑.๑.7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษากำหนด 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน   
   ๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับจังหวัด ร้อยละ ๓  
   ๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีค่าเฉล่ียผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป สูงขึ้นร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา                      
   ๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีค่าเฉล่ียผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานร้อยละ ๕๐ 
ขึ้นไป สูงขึ้นร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา                      
   ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรดเฉล่ีย ๓) ขึ้นไป  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
       ยอดเยี่ยม   ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท้ัง ๔ ข้อ 
       ดีเลิศ        ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๓ ข้อ เท่ากับหรือต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
      ไม่เกินร้อยละ ๕  จำนวน 1 ข้อ 
   ดี            เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๑-๒ ข้อ เท่ากับ 
      ค่าเป้าหมายหรือต่ำกว่าไม่เกินร้อยละ ๕  จำนวน ๒-๓ ข้อ 
       ปานกลาง  ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย หรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย  
      ไม่เกินร้อยละ ๕  

     กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
 กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูว้างแผนศึกษาวิเคราะห์             

กลยุทธ์เป้าหมาย ตัวชี้วัด และดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา           
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเวลาเรียน        
ทุกรายวิชาท่ีใช้สอบระดับชาติขั้นพื้นฐานไว้ในตารางเรียนท้ังสองภาคเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้         
จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ตลอดปีการศึกษา รวมท้ังสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง มีการตรวจสอบทบทวนผลการประเมินผลมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์
รายงานผลสรุปจาก สทศ. ในการทดสอบระดับชาติข ั้นพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และจัดทำเครื่องมือประเมินจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท้ังระหว่างภาค และปลายภาคเพื่อนำไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในปีการศึกษา
ต่อไป 
      ผลการพัฒนา  นักเรียนมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดทุกรายการ 
กล่าวคือ 



๒๘ 
 

   1) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๓ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ รายละเอียดดังตาราง ๕ 

   
ตาราง ๕  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ        
             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด 

 

   2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉล่ีย 
ร้อยละ 70 ข้ึนไป ตามเกณฑ์ประเมินของ สทศ. เมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ ๑๓.๑๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รายละเอียดดังตาราง ๖ 
   3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉล่ีย 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ สทศ. เมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ ๑๓.๕๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รายละเอียดดังตาราง ๖ 
 
ตาราง ๖  เปรียบเทียบร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 256๒ กับ 256๓ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับชั้น 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลต่าง 
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานเฉล่ียร้อยละ 70 ขึ้นไป 

๓๘.๓๓ ๕๑.๔๔ ๑๓.๑๑ 

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานเฉล่ียร้อยละ 50 ขึ้นไป 

๔๙.๙๗ ๖๓.๔๗ ๑๓.๕๐ 

 
   4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี (เกรด 3) 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ ๘๖.๕๙ รายละเอียดดังแผนภูมิ 11 
 
 

ผลคะแนน 
O-NET 

ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ 
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 

ม.3 
เฉลี่ยร้อยละ 60.14 37.89 6๒.๕๙ ๓๗.๘๒ 

ผลต่าง 22.25 ๒๔.๗๗ 

ม.6 
เฉลี่ยร้อยละ 49.01 35.44 ๕๐.๕๒ ๓๗.๐๓ 

ผลต่าง 13.57 ๑๓.๔๙ 

รวม 
เฉลี่ยร้อยละ 54.57 36.66 ๕๖.๕๖ ๓๗.๔๓ 
ผลต่างรวม 17.91 ๑๙.๑๓ 



๒๙ 
 

 

 ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
   
  ๑.๑.8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น 
ที่สูงขึ้นและการทำงานหรือประกอบอาชีพ 
      เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะ ศึกษาต่อ 
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการทำงาน หรือการประกอบอาชีพ 
   ๒) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ร้อยละ ๙๕ ศึกษาต่อ           
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม   ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท้ัง 2 ข้อ 
      ดีเลิศ        ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือ 
      ต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
      ดี             ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
      ไม่เกินร้อยละ ๓ 
      ปานกลาง   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
      กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายใหก้ลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดกิจกรรม          
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยประชุมศึกษาแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองกับเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวางแผนดำเนินงาน 

แผนภูมิ 11 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับ                 
                ดี ขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) ปีการศึกษา 256๓ 
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๓๐ 
 

กำหนดหน่วยเรียนรู้ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดประเมินผล และกิจกรรมด้านอาชีพ คือมุ่งสอนทักษะ
อาชีพเพื่อให้นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นั้นสามารถใช้เป็นแนวทาง          
ในการประกอบอาชีพได้ เลือกสาขาวิชาเรียนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีเจต
คติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น มีการติดตามผลการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนา และติดต่อประสานกับกลุ่มงานแนะแนวในเรื่อง 
ของสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จัดทำแบบสำรวจ           
ท่ีวัดเจตคติท่ีดีต่อการทำงานอาชีพ ความพร้อมท่ีจะทำงานหรือประกอบอาชีพ และตรวจสอบทบทวน 
ประเมินการปฏิบัติงาน แฟ้มระบบเรียนรู้ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แล้วนำผลการประเมิน
เพื่อวางแผนพัฒนาให้มีค่าสูงขึ้นต่อไป    

ผลการพัฒนา  1) นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตอยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๓.๓๔ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
รายละเอียดดังแผนภูมิ 12 

   
  ๒) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไม่สามารถสรุปผลการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ เนื่องจากยังไม่
เสร็จส้ินกระบวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามระบบ TCAS แต่เมื่อพิจารณา 3 ปี
ย้อนหลัง (ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒) พบว่านักเรียนท้ังช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ                              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 95 ของทุกปี ดังนั้นคาดหมายได้ว่า
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะมีจำนวนนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไม่แตกต่างจาก ๒ ปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
 

  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

แผนภูมิ 12   ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ 
                 ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการทำงานหรือการประกอบอาชีพ แยกตามระดับช้ัน  
                 ระดับดีเลิศขึ้นไป ปีการศึกษา 256๓ 
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๓๑ 
 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑.๒.1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด             
เป็นแบบอย่างได้                   
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ  เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี   เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 3 
   ปานกลาง เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 3  

แต่ไม่เกิน  ร้อยละ 5 
   กำลังพัฒนา เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5  

กระบวนการพัฒนา โรงเรียนระยองวิทยาคมดำเนินการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยกระบวนการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน รายละเอียดดังแผนภาพ 2 

แผนภาพ 2 กระบวนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม 



๓๒ 
 

  ตามแผนภาพข้างต้น การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีรายละเอียด ดังนี้ 
โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนดำเนินการกำหนดวิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 
นอกจากนี้ ยังมีระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นเครื่องมือสำหรับครูในการดูแลให้
ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน โรงเรียนมอบหมายให้ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ครูประจำวิชา 
ครูท่ีปรึกษาชุมนุม ครูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ร่วมกันพัฒนานักเรียน โดยครูท่ีปรึกษาต้องจัดทำ
ทะเบียนรายช่ือนักเรียน บันทึกรายการข้อมูลของนักเรียน สำรวจปัญหาในการเรียนและชีวิต สรุป 
แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมนักเรียน ส่วนครูประจำวิชา ครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาชุมนุม ครูกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี ต้องสำรวจลีลาการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลเพื่อจะได้นำผลการสำรวจไปใช้ใน 
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ ครูท่ีปรึกษามีหน้าท่ีดำเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูมท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ให้นักเรียน เช่น เรื่องอุบัติเหตุ การคบเพื่อนต่างเพศ การหลีกเล่ียงการเสพสารเสพติด การเสียสละ             
การรักสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ในปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้ประสบปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ จึงทำให้การจัดกิจกรรมโฮมรูมจัดในรูปแบบออนไลน์ ครูท่ีปรึกษาก็ทำหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ 
เพื่อทำความรู้จักกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ส่วนใหญ่ครูท่ีปรึกษาจะเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 100% ในช่วงภาคเรียนท่ี 1 เนื่องจากได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ประสานงานกับทุกฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนท่ีปรึกษาของตนเอง เพื่อป้องปรามและเฝ้าระวังพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความ
เส่ียง ส่งเสริมให้เป็นคนดี มีวินัย ส่วนครูประจำวิชา ครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาชุมนุม ครูกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี มีหน้าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับลีลา การเรียนรู้ของนักเรียนตามระบบเรียนรู้
ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ส่งเสริม
ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีความสมบูรณ์ ท้ังทางด้านสติปัญญา ร่างกาย สังคมและอารมณ์ 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน ครูทุกคนมีหน้าท่ี
คัดกรองนักเรียน เมื่อพบว่านักเรียนมีความเส่ียงไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน ด้านจิตใจ ด้านสังคม               
ด้านครอบครัว ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านร่างกายและสุขภาพ ดำเนินการแก้ปัญหา เช่น สอนเสริม 
จัดสรรทุนการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นต้น และทุกส้ินภาคเรียนครูท่ี
ปรึกษาทุกคนจะทำการวิพากษ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละระดับช้ัน เพื่อหาข้อสรุปและดำเนินการ
ปรับแก้พฤติกรรมนักเรียนท่ีควรได้รับการพัฒนาเป็นลำดับต่อไป ภายหลังจากการวิพากษ์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลในแต่ละระดับช้ัน เมื่อนักเรียนมีปัญหาต้องแก้ไข ดำเนินการส่งต่อทันที ถ้าพบนักเรียน           
มีความเส่ียงเรื่องยาเสพติด ครูท่ีปรึกษาส่งต่อให้งานห้องเรียนสีขาวตรวจสอบ ถ้าพบประสานงานกับ
ผู้ปกครองดำเนินการส่งต่อภายนอกให้เจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาล นอกจากนี้ได้ขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้ความรู้รอบด้านท่ีเป็น ความเส่ียง เช่น การจราจร โรคติดต่อ 
การฟังเทศน์ฟังธรรม หากนักเรียนสอบไม่ผ่าน ครูท่ีปรึกษาทำบันทึกขอความอนุเคราะห์ครูประจำวิชา
ช่วยสอนเสริม เป็นต้น  



๓๓ 
 

 ผลการพัฒนา  นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 9๘.๓๕ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รายละเอียดดัง
แผนภูมิ 13 
 

 
แผนภูมิ 13 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
      ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  ๑.๒.2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณคา่ของความเป็นไทยมีส่วนร่วมใน                
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

 เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  นักเรียนร้อยละ 90 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น             
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา อยู่ใน   
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม   ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ        ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี             ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 3 
   ปานกลาง   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 
   กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5 
  กระบวนการพัฒนา โรงเรียนระยองวิทยาคม เน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษ์วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการอนุรักษ์
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ดีเลิศขึ้นไป



๓๔ 
 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภาษาถิ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวันสำคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
วันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันไหว้ครู โดยจะเชิญชวนผู้บริหาร คณะครูบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และ
ยังสืบสานภูมิปัญญาไทย โดยการจัดทัศนศึกษายึดโยงกับชุมชนท้องถิ่นท่ีใกล้เคียง เช่น การศึกษา           
หนังใหญ่วัดบ้านดอน การศึกษาสมุนไพรไทย ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี สวนหอมมีสุข กลุ่มเกษตรผลิตพันธุ์ไม้หอมกฤษณา จังหวัดระยอง ศูนย์การเรียนรู้                 
ป่าวังจันทร์ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น 
  ผลการพัฒนา  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป เฉล่ีย            
ร้อยละ 9๖.๓๒  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าท่ีต้ังไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 14 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิ 14 ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
          มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยในระดับดีเลิศขึ้นไป 
        ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

 ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 
  ๑.๒.3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม   เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
      ดีเลิศ        เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      ดี            เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓ 
      ปานกลาง   เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
      กำลังพัฒนา   เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
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๓๕ 
 

  กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการในรายวิชาของตนเองตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง 
ท่ีหลากหลายและสมรรถนะผู้เรียนซึ่งอยู่ในหลักสูตรแกนกลางฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาอาเซียนศึกษา หน้าท่ี
พลเมือง ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาฯ โดยจัดกิจกรรมทุกระดับช้ันเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี
ของสังคม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบน              
ความแตกต่างและหลากหลาย เช่น โครงการ CSEP (Thailand Singapore Civil Service Exchange 
Program) ระหว่างโรงเรียนระยองวิทยาคมกับ Dun man High School จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 
กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมค่ายต่าง ๆ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรม วันตรุษจีน กิจกรรมวันทานาบาตะ 
กิจกรรมวันชาติเกาหลี กิจกรรมอาเซียนศึกษา กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมฝึกอบรมอาสา ยุวกาชาด 
กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำลูกเสือเนตรนารี ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการคิดร่วมกัน 
ส่งเสริมภาวะผู้นำผู้ตาม การยอมความรับคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทาง
วัฒนธรรมทางสังคม   

 ผลการดำเนินงาน นักเรียนมีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด กล่าวคือ
นักเรียนทุกระดับช้ัน ยอมรับในความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป  
เฉล่ียร้อยละ 9๓.๓๗  ซึ่งอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้  รายละเอียดดังแผนภูมิ ๑5 

 

  แผนภูมิ 1๕  ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ียอมรับในความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา  
           วัฒนธรรม แยกตามระดับช้ันอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไปของปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

          ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

 ๑.๒.4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน   
   ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกำหนด ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
   ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางร่างกาย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
   ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตสังคม อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
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๓๖ 
 

  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
        ยอดเยี่ยม   เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ข้อ 
        ดีเลิศ        เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๒ ข้อ เท่ากับหรือต่ำกว่า

ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน 1 ข้อ 
        ดี            เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๑ ข้อ เท่ากับหรือต่ำกว่า

ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๒ ข้อ 
        ปานกลาง  เมือ่มีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๓ ข้อ 
        กำลังพัฒนา  เมื่อมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ ท้ัง ๓ ข้อ 

 กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา              
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนรู้วิธีสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค บูรณาการ 
ทุกรายวิชาตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน  
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีพัฒนาการด้านน้ำหนัก ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สสส. 
กำหนด จัดป้ายนิเทศ จัดทำสวัสดิการโรงพยาบาล ส่วนเรื่องจิตสังคมนั้นให้ครูทุกคนดูแลภาวะจิตของ
นักเรียน ให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนครูแนะแนวส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเอง 
รู้จักผู้อื่น รู้จักปรับตัว ครูท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรมู ท่ีส่งเสริมทักษะชีวิต พัฒนาสุขภาพกายและจิต           
ให้สมบูรณ์ 
  ผลการดำเนินงาน  นักเรียนมีผลการประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง สุขภาวะร่างกาย และ 
จิตสังคมสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด ดังนี้ 
   1) นักเรียนร้อยละ 82.๔๗ มีน้ำหนัก ส่วนสูง อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
   2) นักเรียนร้อยละ ๘7.๕๒ มีสุขภาวะทางร่างกายอยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
   3) นักเรียนมีร้อยละ 87.๘๖ มีจิตสังคมอยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป รายละเอียดดัง
แผนภูมิ 16 - ๑8 

แผนภูมิ 16  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน แยกตามระดับช้ัน 
                ในดีเลิศ ขึ้นไป ของปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๓๗ 
 

        แผนภูมิ 17 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาวะทางร่างกายแยกตามระดับช้ัน ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
      ปีการศึกษา 2๕๖๓ 

          แผนภูมิ 18 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตแยกตามระดับช้ัน ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
        ปีการศึกษา 2๕๖๓ 
 

ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  

สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 จุดเด่น 
  ด้านคุณภาพผู้เรียนคือ นักเรียนเก่ง ดี มีวินัย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนครูมีการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ            
ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ                   
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุขภาวะท่ีดี เป็นคนเก่ง คนดี มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                  
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง                          
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๓๘ 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้วางแผนการถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดให้ครู
ประจำการท่ีมีทักษะด้านการดูแลนักเรียนและการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นท่ีปรึกษาคู่
กับครูผู้ช่วยหรือครูท่ีย้ายมาใหม่ เพื่อให้ครูท่ีมีประสบการณ์สูงเป็นครูพี่เล้ียง นอกจากนี้ยังได้จัดอบรม
ให้ครูทุกคนมีความเข้าใจเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิทยากรภายในโรงเรียนทุกภาคเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
  ได้แก่ การส่งเสริมให้นักเรียนนำองค์ความรู้ไปสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับยุค
ศตวรรษท่ี 21 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ทราบจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมในปีการศึกษา
ต่อไป ให้ต่อเนื่องและเห็นเป็นรูปธรรม ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นปกติใหม่ (New normal) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 และให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐19 รวมท้ังภาวะวิกฤติอื่นท่ีอาจจะมีข้ึนได้อีก 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                            

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน            
การปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน   โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  
นำไปปฏิบัติได้ทันต่อการเปล่ียนแปลง อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป  
            รายการ การปฏิบัติ  
      ๑) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
      ๒) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนมีความชัดเจน 
      ๓) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
     ๔) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน   
      ๕) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล   
      ๖) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ   
      ๗) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนนำไปปฏิบัติได้ 
      ๘) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียนทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม     เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  ๗-๘ ข้อ 
      ดีเลิศ          เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  ๕-๖ ข้อ         
      ดี               เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  ๓-๔ ข้อ      
      ปานกลาง     เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  ๒ ข้อ      
      กำลังพัฒนา  เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  ๑ ข้อ 



๓๙ 
 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง รายละเอียดดังแผนภาพ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากแผนภาพ 3 โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน                      
(แผนกลยุทธ์ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามหลัก PDCA ดังนี้ 
    ๑) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -
๒๕๖๕ ดำเนินการ ดังนี้ 
    คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประชุมช้ีแจงให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพการณ์ของโรงเรียน (SWOT Analysis) วิเคราะห์

แผนภาพ 3 กระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ของโรงเรียน                
               ระยองวิทยาคม 
 



๔๐ 
 

ส่ิงแวดล้อมภายในของโรงเรียนท่ีเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน
ท่ีเป็นโอกาส และอุปสรรค ศึกษาแผนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง แผนพัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดระยอง แผนพัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการ
ภาค 9 แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สะเต็มศึกษา การจัดการเรียน          
การสอนในศตวรรษท่ี 21 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์ของจังหวัดระยอง การจัด 
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา หลักสูตรแกนกลางฯ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 แล้ว
คณะกรรมการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษาใหชั้ดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
และทันต่อการเปล่ียนแปลง กำหนดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น ค่านิยมขององค์กร ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ของโรงเรียน เมื่อเสร็จแล้วทำการ ประชาสัมพันธ์ ทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น 
ค่านิยมขององค์กร ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของโรงเรียน ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ประชุมวางแผนการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ แล้วตรวจสอบความถูกต้องของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ปรับปรุงแก้ไข จัดทำรูปเล่ม นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ต่อประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบแล้ว
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนระยองวิทยาคม (www.rayongwit.ac.th) 
  ๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ประชุมช้ีแจงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ออกคำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาโครงการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีตามขั้นตอน เมื่อเสร็จแล้วทำการตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการประจำปีปรับปรุง
แก้ไข จัดทำรูปเล่ม นำเสนอประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบและ 
อนุมัติโครงการ 
  เมื่อส้ินปีการศึกษา ประเมินตนเองโดยให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินตามเกณฑ์
พิจารณาความสำเร็จของมาตรฐานท่ี 2 ประเมินประเด็นพิจารณา 2.1 ท่ีกำหนดไว้ รวบรวมผลการ
ประเมิน วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง 
  ผลการพัฒนา  โรงเรียนม ีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นำไปปฏิบัติได้ และ
ทันต่อการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  โรงเรียนระยองวิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับพื้นท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 
      ๑. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยทักษะภาวะผู้นำ           
ในศตวรรษท่ี 21 
      ๒. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

http://www.rayongwit.ac.th/


๔๑ 
 

       ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู ้
 ๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 ๕. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูส้ำหรับศตวรรษท่ี 21 
 ๖. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

      ๗. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 
      ๘. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  เป้าหมาย 
      ๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน 
และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด 
   ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดย
มีหลักสูตรพิเศษและรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
   ๓. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ อุปกรณ์ 
สาธารณูปโภคท่ีทันสมัย เพียงพอ พร้อมใช้งาน 
   ๔. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาพร้อมพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
   ๕. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
   ๖. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบท่ีร่มรื่น มั่นคง ปลอดภัย รวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้ท่ีพร้อมใช้งานและสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
   ๗. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
บูรณาการสะเต็มศึกษา ศาสตร์พระราชา และตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ๘. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)                           
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน 
   ๙. ครูใช้การวิจัย ส่ือนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   ๑๐. ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ๑๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
   ๑๒. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการอ่าน 
   ๑๓. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง และ/หรือมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้ 
   ๑๔. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูงและผลิตผลงานด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างมีคุณภาพ 



๔๒ 
 

   ๑๕. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีสำนึกในการบริการสังคม และมีจิตสำนึกใน            
การส่งเสริม พิทักษ์ปกป้องและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
   ๑๖. นักเรียนมีความละอาย รู้สึกสำนึกผิด รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมหลัก 12 
ประการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑๗. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทยและเทศท่ี เหมือน/
แตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
   ๑๘. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามเป้าหมายของพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   ๑๙. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
      ๒๐. คณะกรรมการสถานศึกษา กำกับดูแลและขับเคล่ือนการดำเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
   ๒๑. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
   ๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๕.๔๒ มีความเห็นว่า เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนมีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐบาล  
แผนการศึกษาแห่งชาติ นำไปปฏิบัติได้และทันต่อการเปล่ียนแปลง อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป
รายละเอียดดังแผนภูมิ 19 
 

 
แผนภูมิ 19 ร้อยละของความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อเป้าหมาย วิสัยทัศน์             
                พันธกิจ ของโรงเรียนระยองวิทยาคม 

 

 ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย          
มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน 
   ๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
   ๓. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   ๔. โรงเรียนมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   ๕. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนเป็นแบบอย่างได้ 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
       ยอดเยี่ยม     เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๕ ข้อ 
       ดีเลิศ          เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๔ ข้อ 
       ดี               เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๓ ข้อ 
       ปานกลาง     เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๒ ข้อ 
       กำลังพัฒนา   เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๑ ข้อ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนประชุมคณะทำงานทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน และ
ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วใช้
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกำหนดขึ้นนี้ เป็นแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แล้วควบคุม กำกับ ติดตาม ให้มีการดำเนินงาน
ตามแผน และจัดใหม้ีการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนว่า
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ พร้อมท้ังจัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แล้วนำขอ้มูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนือ่ง
ตามวงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle/PDCA Cycle) รายละเอียด ดังแผนภาพ 4 
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สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประชุมคณะคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานเกณฑ์
พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ 
แล้วใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกำหนดขึ้นนี้ ร่วมกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ตามคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้าง           
สายงานการบริหาร โรงเรียนระยองวิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีจัดทำขึ้น ผู้บริหารและผู้ท่ีได้รับมอบหมายควบคุม กำกับ ติดตาม 

แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 
ระบบหลัก 
- ระบบการเรียนรู ้
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ระบบกิจกรรมนักเรียน 
ระบบสนับสนุน 
- ระบบบริหารจัดการ    ระบบสนับสนุนหลักสูตร 
- ระบบดูแลคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
- ระบบพัฒนาบุคลากร    ระบบชุมชนสัมพันธ์ 
- ระบบสารสนเทศ 
- ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอาคาร

สถานที่ 
 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- บริหารจัดแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล   
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  - การบูรณาการสะเต็มศึกษา - อาเซียน  
- การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล  -หลักการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
- วงจร PDCA ภายใต้แนวคดิเชิงระบบ ToPSTAR (ระบบสนับสนุน) 
ประกอบด้วย ระบบการนำองค์กรและระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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แผนภาพ 4 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนระยองวิทยาคม 



๔๕ 
 

ให้มีการดำเนินงานตามแผน เมื่อส้ินปีการศึกษา ดำเนินการประเมินตนเอง และสรุปผลการดำเนินงานว่า
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ นอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แล้วนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
  ผลการพัฒนา  โรงเรียนระยองวิทยาคม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) แนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากล และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR  โดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และการใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงส่งผลการ
ประกวดแข่งขันของนักเรียนลดลง และใช้รูปแบบการแข่งขันออนไลน์แทน คณะครู ผู้บริหาร และ
โรงเรียนได้รับรางวัลท้ังในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ี ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ   

 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึง่ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ ๘๗.๑๔ เห็นด้วยกับการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน รายละเอียด
ดังแผนภูมิ 20 

 
 
   แผนภูมิ 20  ร้อยละความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
                    ของโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายมี…

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วม

ผู้บริหารใช้มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้วยวงจร…

โรงเรียนมีการจัดท าระบบการบริหารการเงิน เป็นไปตามขั้นตอนของ…

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ท่ีชัดเจนและตรวจสอบได้ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการประชุมวิเคราะห์…

แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ …

แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ…

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนโรงเรียน …

ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนเป็น…

เฉลี่ย

ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย
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เนื่องจากระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนเป็นแบบอย่างได้ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
รางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและดำเนินการ จนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน “ยอดเยี่ยม” ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา (Internal Quality Audit : IQA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน มีหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ สนใจศึกษาดู
งานตลอดปีการศึกษา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา 
และโรงเรียนนำร่อง EEC เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ทำให้ไม่มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอืน่ โรงเรียนได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
       
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ    
ทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอยา่งได้ 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  : 
   ๑. โรงเรียนพฒันาวิชาการโดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ (OBECQA) และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
   ๒. โรงเรียนพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสนองนโยบายของ สพฐ. 
   ๓. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
   ๔. โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๕. โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
       ยอดเยี่ยม     เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๕ ข้อ 
       ดีเลิศ          เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๔ ข้อ 
       ดี               เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๓ ข้อ 
       ปานกลาง     เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๒ ข้อ 
       กำลังพัฒนา  เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๑ ข้อ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการพัฒนาระบบบริหาร           
จัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ และขับเคล่ือนให้ครูนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปจัดทำระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง แล้ววัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ตามระบบท่ีวางไว้ จัดให้มีการแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบด้วยระบบออนไลน์  
เมื่อส้ินภาคเรียนให้มีการประเมินทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้ แล้วให้ครูนำผลการประเมินทบทวน
ระบบการจัดการเรียนรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง



๔๗ 
 

ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังมอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการจัดการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการทุกสัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และโรงเรียนยังเปิดโอกาส 
ให้บุคคลภายนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสม จัดให้มีการประชุม
ผู้ปกครองและ เครือข่ายผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
วิชาการของโรงเรียน รายละเอียดดังแผนภาพ 5  
 

แผนภาพ 5  ระบบบริหารจัดการวิชาการโรงเรียนระยองวิทยาคม ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิด 
                เชิงระบบ ToPSTAR 



๔๘ 
 

โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ตามคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ท่ี 96/2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา              
ขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันศึกษาภารกิจ นโยบาย จุดเน้น อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของ
โรงเรียน  และศึกษาปัจจัยนำเข้า ท่ีมีผลต่อการดำเนินงาน วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนด
สาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และแนวทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำคู่มือ                
การบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้อง 
และเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนนำหลักสูตรลงสู่ช้ันเรียน ประสานความร่วมมือ 
จากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทาง           
การดำเนินการของหลักสูตร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบคุคล ระดับช้ัน และช่วงช้ัน ระดับวิชา กลุ่มวิชา         
ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับเหนือ
สถานศึกษา สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
และการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผน
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
    ผลการพัฒนา  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 
2560) บริบทของโรงเรียน ความต้องการของ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ทันต่อ การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนอง
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของโรงเรียน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตาม           
ความถนัดและความสนใจ รายละเอียดดังแผนภาพ ๖ 
 
 



๔๙ 
 

1) หลักสูตรท่ัวไป (Regular Program) จัดขึ้นสำหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการเรียนท่ัว ๆ ไป 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็นแผนการเรียนต่าง ๆ ได้แก่ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์, ศิลปะ - ดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์, 
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น และ 
ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี  

2) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นสำหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการเรียนเน้นเป็นพิเศษ
เฉพาะทาง เช่น หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน., หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม, หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
English Program และห้องเรียน Smart Com 

แผนภาพ 6 กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 



๕๐ 
 

  นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการในการสอนวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (EIS) โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา และทุกหลักสูตรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเช่ือมโยงกับชีวิตจริง และมีทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
ครูนำหลักสูตร สถานศึกษาไปจัดทำระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงตามระบบท่ีวางไว้ และแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบด้วยระบบออนไลน์ 
เมื่อส้ินภาคเรียน มีการประเมินทบทวน ระบบการเรียนรู้ และครูนำผลการประเมินทบทวนระบบการ
จัดการเรียนรู้ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป รายละเอียดดังแผนภาพ 7 

  
 

แผนภาพ 7 กระบวนการทำงานของระบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิด 
    เชิงระบบ ToPSTAR 
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๕๑ 
 

  นอกจากนี้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ได้นำผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการไปพัฒนากลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน/งาน สู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารและ           
ครูนำผลการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลภายนอก
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาไปบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ รายละเอียดดังแผนภาพ 8 
 

ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ๑. โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารจัดการบุคลากร 
   ๒. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนา                
ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสมและตรงกับสายงานหรือวิชาท่ีสอน 
   ๓. โรงเรียนจัดสรรอัตรากำลังและจัดครูสอนตรงตามวิชาเอก  

                    ข  
                      

    โ                    
                           

โรงเรียนส งเสริ  ห้ผู้ ีส วนได้
ส วนเสีย ปรา ญ์ าวบ้าน ี
ส วนร ว  นการจัดการศึกษา
ด้านต าง ๆ ดังน้ี 
-  ศิลปวัฒนธรร ท้องถิ่น 
-  ภู ิทัศน์/อาคาร/ห้องน้ำ 
-  ทักษะอา ีพ 
-  ทักษะการเรียนรู้/วิ าการ 
-  ทักษะ ีวิต 
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แผนภาพ 8 กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



๕๒ 
 

   ๔. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตาม
แผนท่ีวางไว้  
   ๕. โรงเรียนมีแผนภูมิกระบวนการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ 
   ๖. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
       ยอดเยี่ยม   เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๕-๖ ข้อ 
       ดีเลิศ         เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๔  ข้อ 
       ดี              เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๓ ข้อ 
       ปานกลาง     เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๒ ข้อ 
       กำลังพัฒนา   เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๑ ข้อ   
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดทำระบบการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง 
ให้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีตนสอนหรืองานท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมให้เล่ือนหรือมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
หากขาดอัตรากำลังโรงเรียนดำเนินการเรียกบรรจุ หรือรับย้าย หรือประกาศรับครู หรือเจ้าหน้าท่ีอัตรา
จ้าง ตามสาขาท่ีขาดแคลน โดยให้เป็นตามระบบการบริหารจัดการบุคลากร นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริม          
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้ตรงกับสายงานหรือวิชาท่ีสอน รวมท้ังส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพโดยวิเคราะห์มาตรฐาน องค์ประกอบ ข้อกำหนด
และตัวบ่งช้ีของระบบพัฒนาบุคลากร สำรวจความต้องการพัฒนาครูและบุคลากร ของโรงเรียนและ
ของครูและบุคลากรเอง แล้วดำเนินการดังรายละเอียดในแผนภาพ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
แผนภาพ 9 ระบบการบริหารจัดการบุคลากรตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 

 
 
 



๕๔ 
 

 นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้ครูจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน 
พัฒนาตนเอง โดยมีกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดดังแผนภาพ 10 
 

แผนภาพ 10 กระบวนการการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ 
 

ผลการพัฒนา  โรงเรียนระยองวิทยาคมมีระบบบริหารจัดการบุคลากรท่ีชัดเจนส่งผลให้ 
  1. โรงเรียนมีครูสอนครบช้ันและตรงตามสาขาวิชา ตามความต้องการของโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
    ๒. ครูพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ ้น คิดเป็นร้อยละ 4.๔2 รายละเอียด 
ดังแผนภูมิ ๒๑ 



๕๕ 
 

 

แผนภูมิ 21 ร้อยละของข้าราชการครูท่ีมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2563 
 
     ๓. ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม เช่น  
อบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา อบรมพัฒนาทักษะและความรู้
ทางการสอนภาษาอังกฤษ TESOL อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การส่ือสารสองภาษา 
แก่บุคลากรของโรงเรียน อบรมครูผู้สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : 
IS) อบรมครูเรื่องแนวทางการเล่ือนวิทยฐานะแบบใหม่ อบรมครูเรื่องการทำ PLC อย่างเป็นระบบ 
อบรมครูบรรจุใหม่ให้รู้จักแนวทางการทางานอย่างเป็นระบบและรักองค์กร ประสานความร่วมมือ
ทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษานอกประเทศกับโรงเรียนเป็นต้น  คิดเป็นร้อยละ 
84.54  รายละเอียดดังแผนภูมิ 22 

แผนภูมิ 22 ร้อยละของครูท่ีอบรม ประชุม สัมมนา ปีการศึกษา 2563 
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๕๖ 
 

3. ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนท่ีวางไว้   
คิดเป็น ร้อยละ 100 
  4. ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 

ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพและ
มีความปลอดภัย 

เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจน 
๒. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๓. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความปลอดภัย 
๔. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๕. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมีความปลอดภัย 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
ยอดเยี่ยม  เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๕ ข้อ 
ดีเลิศ   เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๔ ข้อ 
ดี เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๓ ข้อ 
ปานกลาง เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๒ ข้อ 
กำลังพัฒนา เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่า ๑ ข้อ 

 กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มบริหารท่ัวไป จัดทำระบบบริหารจัดการ
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดย          
จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ตามคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงาน
และมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างสายงานการบริหาร โรงเรียนระยองวิทยาคม ปการศึกษา 
๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันพิจารณา ระเบียบ ข้อกำหนด ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน แล้วจัดทำระบบบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม               
ท่ีชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพ 11 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 
แผนภาพ 11 กระบวนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลัก PDCA            

 ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 
 
  ในแต่ละปีโรงเรียนดำเนินการตามระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมโดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดูแล อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าอาคารสถานท่ี หัวหน้าอาคาร และมี
เจ้าหน้าท่ี นักการ แม่บ้านประจำอาคาร สถานท่ี รับผิดชอบดูแลรักษา ทำความสะอาดในแต่ละพื้นท่ี  
โดยกำหนด ตารางงาน ให้กับ เจ้าหน้าท่ี นักการ และแม่บ้าน และมีการกำกับติดตาม ประเมินผล 
การทำงาน ตลอดเวลา เมื่อส้ินปีการศึกษา คณะกรรมการด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ประเมิน
ตนเอง และสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ผลรายละเอียดดังแผนภูมิ 23 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 

 

แผนภูมิ 23 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
               ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อนการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

จากแผนภูมิพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพส่ิงแวดล้อม
ด้านอาคารสถานท่ีต่ำท่ีสุด รองลงมาคือด้านความปลอดภัย และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมมาก
ท่ีสุดจากได้ข้อมูลแล้วก็ได้จัดทำโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน อาคารสถานท่ี และ
ดำเนินการตามแผนงาน เมื่อส้ินปีการศึกษา ดำเนินการประเมินตนเอง และสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
แล้วนำข้อมูลสรุปผลสำรวจแล้ว นำข้อมูลท่ีได้มาจัดทำ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน
และอาคารสถานท่ีต่าง ๆ โดยให้มีการสร้าง/ผลิต/จัดหา/ซ่อมแซม อาคารสถานท่ี นวัตกรรม และส่ือ 
เทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทันสมัย ปลอดภัย พร้อมและ
สะดวกต่อการใช้งานในปีการศึกษาต่อไป 

ผลการพัฒนา   
โรงเรียนมีระบบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  
โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารฝึกงาน สระว่ายน้ำ โรงฝึกพลศึกษา หอประชุม 

โรงอาหาร ห้องน้ำ สวนหย่อม สวนสุขภาพ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียน สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก ปลอดภัย ร่ม
รื่น ทันสมัย พร้อมใช้งาน เช่น โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 7 และอาคารอื่น ๆ ปรับปรุงเพิ่มเติม 
พื้นท่ีโรงอาหารให้สะอาด เพียงพอ มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน และเพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social 
Distancing เพื่อระวังและป้องกันการติดเช้ือจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการปรับปรุง
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๕๙ 
 

ระบบสายส่งไฟฟ้าและสายสัญญาณส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ
สายส่งไฟฟ้าและสายสัญญาณส่ือสาร ลงดิน เพื่อปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าและสายสัญญาณส่ือสาร 
ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการ ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา โครงการจัดหาเพิ่มจำนวนถังขยะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและแยกประเภทของขยะ
เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและนำไปกำจัด โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม น้ำขัง โครงการติดต้ังตาข่ายกันนกพิราบเพื่อ
ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการแพร่เช้ือโรคท่ีมาจากนกพิราบ โครงการจัดทำ
ป้ายประกาศ แผ่นพับ และเอกสารแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อระวังและป้องกันการติดเช้ือจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการเพิ่มจุดทำความสะอาด ล้างมือด้วยน้ำ และแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นไปตาม
มาตรการณ์ป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 74.85  มีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน หลังการดำเนินการตาม
โครงการ ได้ผลดังแผนภูมิดังแผนภูมิ 24 
 

แผนภูมิ 24 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดสภาพแวดล้อม 
                ทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน หลังการดำเนินการตามโครงการ 
 

ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการ 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน   
   ๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจน 
   ๒. โรงเรียนใช้โปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสนับสนุนการบริหารจัดการ
เหมาะสมกับงาน 
   ๓. โรงเรียนมี Web Page ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลใน         
การบริหารจัดการ 
   ๔. โรงเรียนมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อมใช้งาน 
   ๕. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับบทเรียน   
   ๖. นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการสืบค้นข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม    เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๕-๖ ข้อ 
      ดีเลิศ         เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๔ ข้อ 
      ดี              เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๓ ข้อ 
      ปานกลาง    เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๒ ข้อ 
      กำลังพัฒนา  เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๑ ข้อ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยดำเนินการ 
ดังนี ้
 ๑. พัฒนาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้สะดวกตามความเหมาะสม สำหรับครูและ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและสารสนเทศดำเนินการรวมรวม จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลของกลุ่ม
บริหาร กลุ่มงาน/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นหมวดหมู่ นำไปสู่การประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ
ท่ีดี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถรายงาน และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป  
 2. ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ บันทึก และรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องผ่านเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพระดับมัธยมศึกษา (SESA) 
ระบบข้อมูลอาคารและส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียน (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา (EMIS) และระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
 3. กลุ่มงานต่าง ๆ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมีความเหมาะสม
กับงาน เช่น ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ (E-Filling) ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
 4. สนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน เหมาะสมกับบทเรียน เช่น บริหารจัดการช้ันเรียนผ่าน Google Classroom จัดการเรียน
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การสอนแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet, Zoom, บทเรียนออนไลน์ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 
รวมทั้งใช้โปรแกรมสมุดประเมินผลรายวิชา (Book Mark 2551) ในการบันทึกคะแนน เพื่อคำนวณ
และประเมินระดับผลการเรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ และ
สรุปข้อมูลออกมาเป็นสารสนเทศ หรือเอกสาร ป.พ.5 
 5. สนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการดำเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์หลักของโรงเรียน เช่น ระบบลงทะเบียนเรียนดูผลการเรียน กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ รวมท้ังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการสืบค้น
ข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 ๗. วางแผนพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาถัดไป  

ผลการพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดดังแผนภาพ 12 

แผนภาพ 12 ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 
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 2. โรงเรียนมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีทันสมัย 
สนับสนุนการบริหารจัดการ และมีความเหมาะสมกับงาน ได้แก่ ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ(E-Filling), 
ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
   3. โรงเรียนมีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้สะดวกตามความเหมาะสมเพื่อ
สำหรับให้ครูและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและสารสนเทศดำเนินการรวมรวม จัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลของกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นหมวดหมู่ นำไปสู่การประมวลผลให้
เป็นสารสนเทศท่ีดี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถรายงานและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
ต่อไป 
 ท้ังนี้ โรงเรียนได้มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลกลาง ระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ร้อยละของค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 25 

 
 
แผนภูมิ 25  ร้อยละของค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลกลาง ระบบสารสนเทศของ 
       โรงเรียนปีการศึกษา 2563 
 
 4. โรงเรียนมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อมใช้งานภายในสถานศึกษา และมีการดำเนินการ
รวบรวม จัดเก็บ บันทึก และรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพระดับมัธยมศึกษา 
(SESA) ระบบข้อมูลอาคารและส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียน (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการศึกษา (EMIS) และระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
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 5. ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับ
บทเรียน ได้แก่ บริหารจัดการช้ันเรียนผ่าน Google Classroom จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผ่าน Google Meet, Zoom, บทเรียนออนไลน์ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ รวมทั้งใช้โปรแกรม
สมุดประเมินผลรายวิชา (Book Mark 2551) ในการบันทึกคะแนน เพื่อคำนวณและประเมินระดับ
ผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ และสรุปข้อมูลออกมา 
เป็นสารสนเทศ หรือเอกสาร ปพ.5 
 6.  นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ ในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
จุดเด่น 

  จุดเด่นของการบริหารและการจัดการคือ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ เป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปล่ียนแปลง ท้ัง ๔ กลุ่มบริหารงาน 
สามารถบริหารจัดการให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างมีประสิทธิภาพ  
เปิดโอกาสให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานท่ีชัดเจน มีหลักสูตร 
ท่ีหลากหลาย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยพร้อมใช้งาน  มีระบบเรียนรู้และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจนและยั่งยืน ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
ทุกประเด็นพิจารณา โดยมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ คือ โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบ 
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและ
ดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (Internal Quality Audit : IQA)  
2 ปีซ้อน คือ ปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ และในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสะเต็ม
ศึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ระดับประเทศอีกด้วย 

จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรส่งเสริมให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรมหรือชุดคำส่ัง (Software)              
ท่ีพร้อมใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งจัดหาและพัฒนาบุคลากร (Peopleware) ใหม้ี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะ          
มีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารในการประชุมหรือการส่ือสารทางไกล 
นอกจากนี้ควรดำเนินการให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความปลอดภัย เช่น จัดระบบ
จราจรภายในโรงเรียนโดยจัดทำป้ายสัญลักษณ์ เส้นจราจร ให้ครบถ้วนชัดเจน ปรับปรุงพื้นถนน            
ท่ีขรุขระ และปรับปรุงทัศนวิสัยในการมองเห็นถนนของผู้ขับขี่ยานพาหนะบริเวณทางเล้ียว ทางแยก 
ขับไล่นกพิราบซึ่งเป็นพาหะนำเช้ือโรคและเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคไม่ให้อยู่อาศัยและถ่ายมูลบริเวณ
อาคารเรียนและโรงอาหาร 
 



๖๔ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยีย่ม     
 ๓.๑ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  

  1. ครูร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ของหลักสูตร  

   2. ครูร้อยละ 80 จัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
   3. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
   4. ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง  
   5. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
       ยอดเยี่ยม เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน 5 ข้อ 
   ดีเลิศ  เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน 4 ข้อ 
   ดี   เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน 3 ข้อ 
   ปานกลาง เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน 2 ข้อ 
   กำลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน 1 ข้อ   
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีนโยบายให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียน
เป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการจัดทำระบบปฏิบัติงานของ
ระบบการเรียนรู้ และแนวปฏิบัติในการจัดทำระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยมีกระบวนการดำเนินงาน
พัฒนาตามวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) เริ่มจากประชุมคณะทำงานระบบการเรียนรู้เพื่อ
วางแผนการดำเนินงาน โดยร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน จากนั้น
ครูผู้สอนทุกคนศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน 
จากนั้นครูผู้สอนนำระบบการเรียนรู้ท่ีจัดทำขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพื่อควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายใต้
หลักการของการร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อให้ครูมีการวางแผนและสะท้อนผลใน 
การจัดการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมรีะบบและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ 
มีการส่งเสริมการทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รูปแบบของ
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเมื่อส้ินภาคเรียน โดยใช้การประเมิน
ทบทวนระบบการเรียนรู้ และนำผลการประเมินทบทวนระบบเรียนรู้ไปใช้ปรับปรุงการจัดทำระบบ
การเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
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แผนภาพ 13 ระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยาคมตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ   
                 ToPSTAR 
  
  ผลการพัฒนา  ผลการปฏิบัติงานของระบบการเรยีนรู้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม เป็นไปตาม               
ค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ทุกรายการ โดยพบว่า ครูทุกคนมีแฟ้มระบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดของหลักสูตร จากผลการประเมิน
ตนเองในการจัดทำระบบการเรียนรู้ของครู สรุปได้ว่า ครูร้อยละ 88.89 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูร้อยละ 86.05 จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ครูร้อยละ 88.52 มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง และ
ครูร้อยละ 87.28 จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 26 
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แผนภูมิ 26 ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนระยองวิทยาคม 

 
 สรุปผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 ๓.๒ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่   

เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  
   ๑. ครูร้อยละ ๙๐ มีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้
   ๒. ครูร้อยละ ๕๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน           
   ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 2 ข้อ 
   ดีเลิศ  มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย  
           ไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 1 ข้อ 
   ดี         มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 

2 ข้อ 
   ปานกลาง        มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5 จำนวน 1 ข้อ 
   กำลังพัฒนา  มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5 จำนวน 2 ข้อ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการจัดทำระบบปฏิบัติงาน        
ในการผลิตและพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม สำหรับการจัดการเรียนการสอน และกลุ่มบริหารวิชาการ
มอบหมายให้งานระบบเรียนรู้ ดำเนินการส่งเสริมให้ครูผู้ทุกคน จัดหา สร้าง ผลิตและพัฒนา ส่ือ และ
นวัตกรรม สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพครูผู้สอนมี
การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการสร้าง
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ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง

ครูจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
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โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามบริบทของสาระวิชา 
กระบวนการผลิตและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม มีกระบวนการดำเนินงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ 
(Deming Cycle : PDCA) รายละเอียดดังแผนภาพ 14 
 

 
แผนภาพ 14 กระบวนการผลิตและพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิง 
                 ระบบ ToPTSTAR 
 
  ผลการพัฒนา  :  โรงเรียนมีระบบปฏิบัติงาน ในการผลิตและพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม สำหรับ
การจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน รายละเอียดดังแผนภาพ 38 จากผลการประเมินตนเองของครู
เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม สำหรับการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ว่า ครูร้อยละ 
92.84 มีและใช้ ส่ือ และ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน และครูร้อยละ 75.05 มีการเผยแพร่
นวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  โดยมีผลการประเมินการเผยแพร่
นวัตกรรม ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกรายการ รายละเอียดแผนภูมิ 27 
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        แผนภูมิ 27 ร้อยละของครูมีและใช้ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ 
 
 สรุปผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 ๓.๓ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอื้อต่อการเรียนรู้       
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 

   1. ครูร้อยละ 82 มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้  
   2. ครูร้อยละ 82 สร้างโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

   3. ครูร้อยละ 82 ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
     ยอดเยี่ยม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 3 ข้อ 
   ดีเลิศ  มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 2 ข้อ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย  
           ไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 1 ข้อ 
   ดี         มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย  
           ไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 2 ข้อ 
   ปานกลาง        มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5 จำนวน 3 ข้อ 
   กำลังพัฒนา  มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5 จำนวน 3 ข้อ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีกระบวนการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
โอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ท่ีชัดเจน และส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน ดังนี้ 
   1. ศึกษาขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 3.3 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ตามท่ีโรงเรียนได้สร้างเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานไว้ 

๙๒.๘๔
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ครูมีสื่อนวัตกรรมและมีการเผยแพร่

ครูผู้สอนมีการเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 



๖๙ 
 

   2. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างส่ือ/เลือกเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา จัดทำข้อสอบ Online เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   
        3. ครูสร้างโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ          
โดยการมอบหมายให้ทำช้ินงาน/ผลงาน/นวัตกรรมท่ีต้องสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีน่าเช่ือถือโดยใช้
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ท้ังของตนเองและของโรงเรียน 
        4. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษายึดโยงแหล่งเรียนรู้ภายนอกและท้องถิ่นซึ่ง    
บูรณาการ ตามตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน   
   นอกจากนี้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและ/หรือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม              
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลัก PDCA มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถาม
ของครูและสรุปผลระดับความสำเร็จของค่ามาตรฐาน เพื่อนำผลการประเมินทบทวนไปใช้ปรับปรุง
การจัดทำรายงานการใช้ส่ือ และนวัตกรรมในปีการศึกษาต่อไป รายละเอียดดังแผนภาพ ๑๕ 
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แผนภาพ 15 กระบวนการนำส่ือ และนวัตกรรมไปใช้ ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ  
                ToPSTAR 
 
          ผลการพัฒนา  ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยมีระดับ
คุณภาพของการปฏิบัติ ดังนี้ ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ในระดับ ดี  
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๑ ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๗ และครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น              
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๔  ดังแผนภูมิ 28 
 

วิเคราะห์ผู้เรียน 

PLC แลกเปล่ียน
เรียนรู้และนิเทศ
ภาย น 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  าตรฐานและตัว ี้วัด  

ออกแบบการวิจัย น ้ันเรียน 

นำส่ือ/นวัตกรร ท่ีสร้างขึ้นไป  ้ 

กำหนดการสอน/ จัดทำแผนการสอน/ ดำเนินการสอน 

สร้างส่ือ/นวัตกรร  

ทบทวน คำอธิบายรายวิ าและหน วยการเรียนรู้ 

พบปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 

ประเ ินผล 

รายงานผลการ  ้สื่อ เทคโนโลย ี
สารสนเทศ แหล งเรียนรู้ 
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แผนภูมิ 28  ระดับคุณภาพของการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
    สรุปผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
   1. ครูร้อยละ 80 มีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง 
   2. ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้       
     เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัด 
   3. ครูร้อยละ 80 มีการแจ้งผลข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 
   4. ครูร้อยละ 80 มีการนำผลข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนานักเรียน 
   5. ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความพึงพอใจขึ้นไปต่อการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน 
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ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ 

ครูได้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้

ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ควรปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก
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  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน                                                                          
   ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 5 ข้อ 

   ดีเลิศ       เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 4 ข้อ 
   ดี            เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 3 ข้อ 
   ปานกลาง  เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 2 ข้อ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 1 ข้อ 

  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนระยองวิทยาคมมีการดำเนินการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบและแจ้งผลข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นแนวการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามหลัก PDCA ครูผู้สอนมีวิธีการประเมินตาม
สภาพจริงใช้เครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ เช่น 
แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบประเมินการพูด การเขียน การนำเสนอ แบบประเมินชิ้นงาน การจัดทำ
แฟ้มสะสมผลงาน จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อความยุติธรรม เป็นไปตามกระบวนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยาคม รายละเอียดดังแผนภาพ ๑๖ 

แผนภาพ 16 กระบวนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยาคม 
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การวัดประเมินผล 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ท้ังนี้ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงใช้เครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น แบบทดสอบ 
แบบสังเกตแบบประเมินการพูด การเขียน การนำเสนอ แบบประเมินช้ินงาน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 
จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อความยุติธรรม 
  ผลการพัฒนา  ครูร้อยละ ๑๐๐  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน จากผลสำรวจความพึงพอใจ             
ของผู้ปกครองต่อการให้ข้อมูลย้อนกลับ พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 82 มีความพึงพอใจขึ้นไป            
ดังแผนภูมิ ๒๙ 

 
แผนภูมิ ๒๙ ร้อยละของผู้ปกครองท่ีมีความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน  
                ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
            

สรุปผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

 ๓.๕  การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  

 1. ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
2. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนั 
3. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ท่ีมีการเสริมแรงเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสุขในการเรียนรู้ และรักท่ีจะเรียนรู้ 

  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 

    ยอดเยี่ยม เมื่อมีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 4 ข้อ 
   ดีเลิศ  เมื่อมีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 3 ข้อ 
   ดี   เมื่อมีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 2 ข้อ 
   ปานกลาง เมื่อมีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 1 ข้อ 
   กำลังพัฒนา เมื่อมีผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   
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๗๔ 
 

      กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีนโยบายให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียน
เป็นสำคัญ นอกจากท่ีนักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้แล้วนั้น การได้มาซึ่งความรู้ต้องเกิดจาก 
การจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย จึงเป็นหน้าท่ีสำคัญของครูผู้สอนท่ีจะออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  และนักเรียน รวมถึงความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียน ท้ังนี้ระบบการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก โดยมีการแนะนำ ดูแลช่วยเหลือผ่านขั้นตอนของการนิเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการของผู้นิเทศ 
ท่ีมุ่งให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้
เพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน โดยมีกระบวนการดำเนินงานพฒันาตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) ดังนี้ งานนิเทศดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนร่วมกัน 
ดำเนินการช้ีแจงรายละเอียด สร้างความเข้าใจให้ครูทุกท่านในเรื่องการนิเทศจัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ใน            
การดำเนินการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการแต่งต้ังกรรมการนิเทศ
ภายใน จัดทำปฏิทินกำหนดการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดำเนินการนิเทศตามปฏิทิน จัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศจากแบบบันทึกการนิเทศรายบุคคล 
จากนั้นงานนิเทศรวบรวมผลการนิเทศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อสรุปผลและจัดทำรายงาน
ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา และประเมินมาตรฐาน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการนิเทศใน            
ปีการศึกษาต่อไป รายละเอียดดังแผนภาพ 17 

แผนภาพ 17 กระบวนการดำเนินงานของงานนิเทศการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยาคม 

การวางแผนและ 
การเตรียมการ 

การดำเนินการ 

สรุป 

5. กลุ่มสาระดำเนินการนิเทศตามปฏิทิน 
 

1. งานนิเทศชี้แจงรายละเอียด 

2. งานนิเทศจัดส่งข้อมูลเพ่ือใช้ในการดำเนินการนิเทศให้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

4. จัดทำปฏิทินกำหนดการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่งต้ังกรรมการนิเทศภายใน 
 

7. งานนิเทศรวมรวมผลการนิเทศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือสรุปผล 

6. กลุ่มสาระสรุปจากแบบบันทึกการนิเทศรายบุคคล  



๗๕ 
 

ผลการพัฒนา  ผลการปฏิบัติงานของระบบการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดีเลิศ เป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายจำนวน 4 รายการ โดยพบว่า ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกร้อยละ 97.53  
ครูจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันร้อยละ 96.30 ครูจัดการเรียนรู้ท่ีมีการเสริมแรง 
เชิงบวกอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมร้อยละ ๙๖.๓๐ และนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และ                   
รักท่ีจะเรียนรู้ร้อยละ ๙๖.๙๑ รายละเอียดดังแผนภูมิ 30 

 

 

  แผนภูมิ  30  การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

 สรุปผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 ๓.๖ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพัฒนา และปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  
          1. ครูร้อยละ ๘๐ มีการทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน 

  2. ครูร้อยละ ๘๐ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และนำผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเยี่ยม  มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ข้อ 
   ดีเลิศ  มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ข้อเท่ากับหรือน้อยกว่า 

ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 1 ข้อ 
   ดี    มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 2 ข้อ 
   ปานกลาง    มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 1 ข้อ 
   กำลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5 จำนวน 2 ข้อ       
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๗๖ 
 

  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้าระบบเรียนรู้จัดประชุมเพื่อช้ีแจง
แนวทางในการทำ PLC อย่างเป็นระบบตามระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยดำเนินการจัดทำ PLC 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือข้ามระดับช้ันก็ได้ แต่ปัญหาท่ีพบกับ
นักเรียนต้องเรื่องเดียวกันเพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้วิธีการสอนและสะท้อนผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีคงทน ครูดำเนินการ PLC และรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนซึ่งดำเนินการตาม
กระบวนการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ ดังแผนภาพ 18 

       แผนภาพ 18 กระบวนการการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ 
 

จากแผนภาพ 18 กระบวนการการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติได้   
มีการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
  ระยะที่ 1 PLAN (วางแผนการทำ PLC) รวมกลุ่มครูท่ีมีปัญหา/ความต้องการเดียวกัน เช่น
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือข้ามระดับช้ันก็ได้ โดยครูในกลุ่มร่วมกัน
ค้นหาปัญหาและคัดเลือกปัญหาท่ีต้องการแก้ไขมา 1 ปัญหาจากนั้นหาแนวทางการแก้ปัญหานั้นออกแบบ

1. รวมกลุ่ม PLC 

2. ค้นหา
ปัญหา/แนว
ทางแก้ไข 

3. ออกแบบกิจกรรมการ
แก้ปัญหา 

4. 
แลกเปลี่ยน
/เสนอแนะ 

5. นำไปสู่การปฏิบัติ/สังเกต
การสอน 

6. สะท้อน
ผล 

นวัตกรรม 

PLAN 

DO 

SEE 



๗๗ 
 

กิจกรรม วิธีการสอน หรือส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยในการแก้ปัญหา ครูในกลุ่มร่วมกันแลกเปล่ียน/เสนอแนะ
วิธีการในการแก้ปัญหา และปรับปรุงส่ือ/นวัตกรรมท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 

ระยะที่ 2 DO (สังเกตการสอน) แลกเปล่ียน/เสนอแนะ (ต่อ) ครูในกลุ่มร่วมกันอภิปราย
ประเด็นท่ีพบจากการสังเกตการณ์สอน พร้อมแนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 

ระยะที่ 3 SEE ครูในกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลท่ีผู้เรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ส่ิงท่ีจะ
พัฒนาต่อไป นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

ผลการดำเนินงาน  :  เนื่องจากครูมีผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมายตามท่ีโรงเรียนกำหนด
ทุกรายการ กล่าวคือ 1) ครูมีการทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน    
คิดเป็นร้อยละ 86.42 และ 2) ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้     
คิดเป็นร้อยละ 87.28 ซึ่งสูงกว่าระดับ เป้าหมายท่ีกำหนดทุกรายการ รายละเอียดดังแผนภูมิ 31 
 

 
ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3  ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม                                                        

จุดเด่น  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนระยองวิทยาคม             

คือ ครูทุกคนจัดทำระบบการจัดการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษานำระบบการจัดการเรียนรู้
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำการนิเทศติดตาม และเมื่อส้ิน
ภาคเรียนทุกภาคเรียน มีการประเมินทบทวนระบบเพื่อนำผลท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ครูยังมีการจัดต้ังชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ หาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน และนำผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนท่ีพบ หรือจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาส่งเสริมความ
เป็นเลิศให้แก่นักเรียน 
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ครูมีการท า PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน

ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

แผนภูมิ 31  ร้อยละของครูท่ีมีการทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น 
                ขั้นตอนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



๗๘ 
 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19  ทำให้ครูต้องจัด               

การเรียนการสอนออนไลน์ แต่โดยรวมครูยังขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดคาบเรียน 
รวมทั้งขาดทักษะการสร้างเครื่องมือสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระบบออนไลน์            
ให้มีประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ให้ครูสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๗๙ 
 

ส่วนที่ 3 
 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
สรุปผล  
  ในปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในแผนประจำปี  มีผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์พิจารณาความสำเร็จของมาตรฐานท่ีกำหนดไว้  ตามเกณฑ์พิจารณากำหนดไว้ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม ท้ัง 3 มาตรฐาน โดยสามารถสรุป จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน              
พร้อมท้ังแผนการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 จุดเด่น  

ด้านคุณภาพผู้เรียนคือ นักเรียนเก่ง ดี มีวินัย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนครูมีการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ               
ท่ี เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ                 
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุขภาวะท่ีดี เป็นคนเก่ง คนดี มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                  
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายกิจการ
นักเรียนได้วางแผนการถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดให้ครูประจำการ                    
ท่ีมีทักษะด้านการดูแลนักเรียนและการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นท่ีปรึกษาคู่กับครูผู้ช่วย
หรือครูท่ีย้ายมาใหม่ เพื่อให้ครูท่ีมีประสบการณ์สูงเป็นครูพี่เล้ียง นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมให้ครูทุกคน
มีความเข้าใจเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิทยากรภายในโรงเรียนทุกภาคเรียน  
 จุดที่ควรพัฒนา 

ส่งเสริมให้นักเรียนนำองค์ความรู้ไปสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับยุคศตวรรษ             
ท่ี 21 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค แล้วนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป                  
ให้ต่อเนื่องและเห็นเป็นรูปธรรม ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นปกติใหม่ (New normal) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ                 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 และให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ               
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 รวมท้ังภาวะวิกฤติอื่นท่ีอาจจะมีข้ึนได้อีก 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
จุดเด่น  

การบริหารและการจัดการคือ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ           
เป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปล่ียนแปลง ท้ัง ๔ กลุ่มบริหารงาน สามารถบริหาร
จัดการให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ ทุกฝ่าย            
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มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานท่ีชัดเจน มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยพร้อมใช้งาน  มีระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน
และยั่งยืน ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน 
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ทุกประเด็นพิจารณา โดยมีผลลัพธ์
เชิงประจักษ์ คือ โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงานระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา (Internal Quality Audit : IQA) 2 ปีซ้อน คือ ปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ และ              
ในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ระดับประเทศอีกด้วย 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรมหรือชุดคำส่ัง (Software)    
ท่ีพร้อมใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งจัดหาและพัฒนาบุคลากร (Peopleware) ใหม้ี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะ                
มีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารในการประชุมหรือการส่ือสารทางไกล 
นอกจากนี้ควรดำเนินการให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความปลอดภัย เช่น จัดระบบ
จราจรภายในโรงเรียนโดยจัดทำป้ายสัญลักษณ์ เส้นจราจร ให้ครบถ้วนชัดเจน ปรับปรุงพื้นถนน            
ท่ีขรุขระ และปรับปรุงทัศนวิสัยในการมองเห็นถนนของผู้ขับขี่ยานพาหนะบริเวณทางเล้ียวทางแยก 
ขับไล่นกพิราบซึ่งเป็นพาหะนำเช้ือโรคและเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคไม่ให้อยู่อาศัยและถ่ายมูลบริเวณ
อาคารเรียนและโรงอาหาร 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
จุดเด่น  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนระยองวิทยาคม               
คือ ครูทุกคนจัดทำระบบการจัดการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษานำระบบการจัดการเรียนรู้
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำการนิเทศติดตาม และเมื่อส้ิน
ภาคเรียนทุกภาคเรียน มีการประเมินทบทวนระบบเพื่อนำผลท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ครูยังมีการจัดต้ังชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ หาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนและนำผลการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ไปพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนท่ีพบ หรือจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศ
ให้แก่นักเรียน 
  จุดท่ีควรพัฒนา  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 ทำให้ครูต้องจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ แต่โดยรวมครูยังขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สามารถดึงดูดความ
สนใจของนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดคาบเรียน รวมทั้งขาด
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ทักษะการสร้างเครื่องมือสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 
จึงควรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ออนไลน์ให้ครูสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จากผลการประเมินตนเองของโรงเรียนระยองวิทยาคมปีการศึกษา ๒๕๖๓ ท่ีสะท้อนภาพ
ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในระดับยอดเย่ียม ท้ัง ๓ มาตรฐาน แต่มีข้อค้นพบว่า 
เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัด      
การเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน   
และการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคท่ีมี      
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนประสบปัญหา  ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมตาม   
แผนท่ีวางไว้ จึงมีข้อเสนอแนะว่าในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในครั้งต่อ ๆ ไป ควรมีการ 
จัดทำแผนสำรองของแต่ละกิจกรรมไว้ สำหรับกรณีท่ีมีสถาณการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่สามารถจัดกิจกรรม
ตามปกติได้ ควบคู่กันไปเสมอ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรมหรือชุดคำส่ัง (Software)              
ท่ีพร้อมใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

๒. การพัฒนาบุคลากร (Peopleware) ใหม้ีความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะมีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การส่ือสารในการประชุมหรือการส่ือสารทางไกล  

๓. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เช่น จัดระบบจราจร
ภายในโรงเรียนโดยจัดทำป้ายสัญลักษณ์ เส้นจราจร ให้ครบถ้วนชัดเจน ปรับปรุงพื้นถนนท่ีขรุขระ 
และปรับปรุงทัศนวิสัยในการมองเห็นถนนของผู้ขับขี่ยานพาหนะบริเวณทางเล้ียว ทางแยก ขับไล่
นกพิราบซึ่งเป็นพาหะนำเช้ือโรคและเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคไม่ให้อยู่อาศัยและถ่ายมูลบริเวณ                  
อาคารเรียนและโรงอาหาร 
 
 
   

 
 



 



 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนระยองวิทยาคมปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๑  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ในการอ่านและการเขียน 
          สูงกว่าเป้าหมายท่ี 
          สถานศึกษากำหนด 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ       ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี            ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 ไม่เกินร้อยละ ๓ 

   ปานกลาง  ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

   กำลังพัฒนา  ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย   
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดสาระ 
    การอ่าน การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย   
๒. รางวัล เกียรติบัตรจากการประกวด   
     แข่งขันเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน 
๓. ผลงานนักเรียน เช่น บันทึกการอ่าน  
    เรียงความ รายงานการศึกษาค้นคว้า 
    หนังสือเล่มเล็ก   

ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ในการส่ือสารท้ัง      
          ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
          สูงกว่าเป้าหมายท่ี 
          สถานศึกษากำหนด 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการส่ือสาร    
    ด้วยภาษาไทย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๕ มีความสามารถในการส่ือสาร    
    ด้วยภาษาอังกฤษ ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 2 ข้อ 
   ดีเลิศ      เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ 

 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
                เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ำกว่า 
                ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕  ๑ ข้อ 

   ดี           เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
                หรือต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓ 

  ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

  กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                  มากกว่าร้อยละ ๕ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๓  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ด้านการคิดคำนวณ  
          สูงกว่าเป้าหมายท่ี 
          สถานศึกษากำหนด 

นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดี  ขึ้นไป 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี            เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 ไม่เกินร้อยละ ๓ 

   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมนิต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

ผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
๑. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ 
    (O - NET) 
๒. รางวัลด้านส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
     ในระดับจังหวัด ระดับภาค และนานาชาติ  
     เช่น รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
     นักเรียน รางวัลเพชรยอดมงกุฎ รางวัล 
     สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย   
     รางวัลการประเมินความสามารถในการ 
     แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น  
     (TEDET) รางวัลแข่งขันทางวิชาการระดับ 
     นานาชาติ  รางวัลโครงการ ASMO THAI  
     Ceremony  Awards ๒๐๑๘ โครงงาน 
     คณิตศาสตร์ 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดคำนวณ เช่น   
     กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมตอบปัญหา  
     โครงงานคณิตศาสตร์  โครงการส่งเสริม 
     ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๔  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ในการคิดวิเคราะห์ 
          คิดวิจารณญาณ  
          อภิปรายแลกเปล่ียน 
          ความคิดเห็น แก้ปัญหา  
          และนำไปประยุกต์ใช้ 
          ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
          อย่างเหมาะสม 

นักเรียนร้อยละ  ๘๕  มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ประเมิน ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ ขึ้นไป 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี            เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 ไม่เกินร้อยละ ๓ 

   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

   กำลังพัฒนา  เมือ่ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

๑. ผลการประเมินคุณภาพการคิดวิเคราะห์   
     คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหา   
     ตามเกณฑ์การประเมินของกลุ่มสาระ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
๒. รางวัลจากการประกวด  แข่งขัน  และ 
     ผลงานของนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
     คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
     การแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๕  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ในการใช้เทคโนโลยี 
          ในการส่ือสาร เพื่อพัฒนา 
          ตนเองและสังคมในด้าน 
          การเรียนรู้ การส่ือสาร  
          การทำงานอย่าง 

นักเรียนร้อยละ 9๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
เพื่อการเรียนรู้ การทำงาน และสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม  
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑. ผลการประเมินตามตัวชี้วัด กลุ่มสาระ                 
    การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
๒. รางวัลจากการประกวด แข่งขัน และผลงาน   
    ของนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ 
    การส่ือสาร 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
          สร้างสรรค์และ 
          มีคุณธรรม 

   ดีเลิศ      เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี           เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
               ไม่เกินร้อยละ ๓ 

   ปานกลาง เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

   กำลังพัฒนา เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                  มากกว่าร้อยละ ๕ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๖  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ในการสร้างนวัตกรรม  
          มีการนำไปใช้และ 
          เผยแพร่ 

๑. นักเรียน ร้อยละ ๘5 มีการสร้างนวัตกรรม  
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีการนำนวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นไปใช้ 
๓. นักเรียน ร้อยละ ๕๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรมท่ีสร้างขึ้น     
    สู่สาธารณะ 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๓ ข้อ 
   ดีเลิศ       เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                จำนวน ๒ ข้อ 
                เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 
                ร้อยละ ๕ จำนวน  1 ข้อ 
   ดี           เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๑ ข้อ 
                เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 
                ร้อยละ ๕ จำนวน  ๒ ข้อ 
   ปานกลาง เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
๒. สถิติจำนวนนักเรียนท่ีเรียนวิชา IS3 
๓. สถิติจำนวนนักเรียนท่ีเข้าประกวดแข่งขัน 
    จัดแสดงผลงานท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรม 
๔. ผลงานนักเรียนจากกิจกรรมชุมนุม กิจกรรม 
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์  
    คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ศิลปะ  
    ภาษาไทย  สุขศึกษา  IS 

 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
                ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕  จำนวน ๓  ข้อ 
   กำลังพัฒนา เมื่อมีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 
                มากกว่าร้อยละ ๕ จำนวน  ๓ ข้อ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๗  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
          ทางการเรียนตาม  
          หลักสูตรสถานศึกษา 
          สูงกว่าเป้าหมาย 
          ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑. นักเรียน ม.๓ และ ม.๖  มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบ 
    ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับ 
    จังหวัด ร้อยละ ๓  
๒. นักเรียน ม.๓ มีค่าเฉล่ียผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
    ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป สูงขึ้นร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับ 
    ปีการศึกษาท่ีผ่านมา                      
๓. นักเรียน ม.๖ มีค่าเฉล่ียผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
    ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป สูงขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับ 
    ปีการศึกษาท่ีผ่านมา                      
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
(เกรดเฉล่ีย ๓) ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                 จำนวน ๔ ข้อ 
    ดีเลิศ      เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๓ ข้อ 
                 เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกิน 
                 ร้อยละ ๕ จำนวน  1 ข้อ 
    ดี           เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน ๑-๒ ข้อ 
                 เท่ากับค่าเป้าหมายหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย  

๑. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลการทดสอบ 
    ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของโรงเรียน 
    กับจังหวัด  
๒. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลการทดสอบ 
    ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน  
    ม.๓ และ ม.๖  ปีการศึกษา 256๑ กับ 
    ปีการศึกษา 256๐ 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
    ทุกระดับช้ันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
                 ไม่เกินร้อยละ ๕  จำนวน ๒-๓ ข้อ 
    ปานกลาง เมื่อผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย หรือ 
                 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๕  
    กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
                    มากกว่าร้อยละ ๕   

ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๘  ผู้เรียนมีความรู้  
          ทักษะพื้นฐาน 
          และเจตคติท่ีดี  
          พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ 
          ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  
          และการทำงาน หรือ 
          การประกอบอาชีพ 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ 
    ท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการ 
    ทำงาน หรือการประกอบอาชีพ 
๒) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และปีท่ี ๖ ร้อยละ ๙๕   
    ศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน 2 ข้อ 
   ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน 1 ข้อ 
                เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ำกว่า 
                ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕  จำนวน ๑ ข้อ 

   ดี            เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
                 หรือต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓ 

   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัด   
    สาระการงานอาชีพ   
๒. แฟ้มระบบเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการงาน 
    อาชีพ รวมทั้งกิจกรรมแนะแนว 
๓. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวนัวิชาการ 
     จากความชอบสู่อาชีพ   
๔. จำนวนนักเรียนท่ีสนใจอาชีพอิสระท่ีร่วม 
    เปิดร้านในงานระยองวิทย์นิทัศน์   
๕. สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน ม.๓, ม.๖ 
๖. รายงานการติดตามการศึกษาต่อของ 
    นักเรียน ม. ๓, ม. ๖ 
๗. แบบสรุปการวัดเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  
    อาชีพ แบบวัดความรู้ ทักษะพื้นฐาน พร้อม 
    ท่ีจะทำงาน หรือประกอบอาชีพ 
๘. ผลคะแนนเฉล่ียของนักเรียน ด้านทักษะ 
    อาชีพ เกรด ๓ ขึ้นไป 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ 
          ค่านิยมท่ีดี สูงกว่า 
          เป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
          กำหนด และเป็น 
          แบบอย่างได้ 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม
ท่ีดี ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป  

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี            เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 ไม่เกินร้อยละ ๓ 

   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
    ตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง   
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  
    (ปรับปรุง ๒๕๖๑)   
๒. ผลการประเมินคุณลักษณะของลูกท่ีดี   
    ตามตัวชี้วัดของโรงเรียน  
๓. กิจกรรม/โครงการส่งเสริม คุณธรรม   
    จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
    เช่น กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้าน 
    ยาเสพติดโลก กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก   
     กิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ  โครงการ 
     สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ    
     อบายมุข โครงการสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี   
     ศรีระยองวิทยาคม โครงการค่ายคุณธรรม 
     และจริยธรรม ม.๑ – ๖  โครงการปลูกฝัง 
     คุณธรรม จริยธรรม ของทุกระดับช้ัน 
     โครงการสภานักเรียน 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒.๒  ผู้เรียนมีความภูมิใจ 
          ในท้องถิ่น เห็นคุณค่า 
          ของความเป็นไทย  
          มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
          วัฒนธรรม ประเพณี  

นักเรียนร้อยละ  ๙๐  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 

1. ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
สาระท่ี  ๔ ประวัติศาสตร์  อยู่ในระดับ 
๓.๐๐ ข้ึนไป  



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
          และภูมิปัญญาไทย    ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

   ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี            เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 ไม่เกินร้อยละ ๓ 

   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

2. ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
สาระทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์ อยู่ใน
ระดับ ๓.๐๐ ข้ึนไป 

3. การเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษายึดโยงกับ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา   
ตักบาตรทุกวันพระ วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒.๓  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน 
          บนความแตกต่างและ 
          หลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ      เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี           เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                ไม่เกินร้อยละ ๓ 
   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                 มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

1. ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ สาระท่ี ๑ หน้าท่ีพลเมือง อยู่ใน
ระดับ ๓.๐๐ ข้ึนไป  

2. ผลการเรียนรู้ในกลุ่มภาษาเอเชียตะวันออก  
อยู่ในระดับ ๓.๐๐ ข้ึนไป 

3. ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับ ๓.๐๐ ข้ึนไป  

4. การเข้าร่วมกิจกรรมวันทานาบาตะ   
วันตรุษจีน วันชาติเกาหลี วันคริสต์มาส
ฯลฯ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒.๔  ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง 
          ร่างกายและจิตสังคม  
          สูงกว่าเป้าหมายท่ี 
          สถานศึกษากำหนด 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 
    มาตรฐานท่ี สสส. กำหนด ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางร่างกาย อยู่ในระดับ 
    ดีเลิศ ขึ้นไป 

1. ผลการประเมินด้านน้ำหนักและส่วนสูงของ
นักเรียน 

2. ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตสังคม อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน 3 ข้อ 
    ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน ๒ ข้อ 
                 เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมายไม่เกิน 
                 ร้อยละ ๕ จำนวน  1 ข้อ 
    ดี           เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ข้อ 
                 เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 
                 ร้อยละ ๕ จำนวน  ๒ ข้อ 
    ปานกลาง เมื่อมีผลการประเมินน้อยกว่าค่าเป้าหมาย  
                  ไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน  ๓ ข้อ 
    กำลังพัฒนา  เมื่อมีผลการประเมินน้อยกว่าค่าเป้าหมาย  
                     มากกว่าร้อยละ ๕  จำนวน  ๓ ข้อ 

ของนักเรียน 
3. ผลการประเมินจิตสังคม 
4. สถิติของนักเรียนท่ีใช้ห้องพยาบาลต่ำกว่า

ร้อยละ  ๒๐ 
5. นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา สาระท่ี ๔  การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   
พ ๔.๑  เกรด  ๓.๕๐ ข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
       พันธกิจ ท่ีสถานศึกษา   
       กำหนด ชัดเจน สอดคล้อง  
       กับบริบทของสถานศึกษา  
       ความต้องการชุมชน 
       นโยบายรัฐบาล   
       แผนการศึกษาแห่งชาติ   

โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน  
สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นำไปปฏิบัติได้ 
ทันต่อการเปล่ียนแปลง อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป  
           รายการ การปฏิบัติ  
   ๑) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   ๒) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน  

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
       เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
       ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

       มีความชัดเจน 
   ๓) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน       
       สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียน 
   ๔) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน  
       สอดคล้อง กับความต้องการชุมชน   
   ๕) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน  
       สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล   
   ๖) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน  
       สอดคล้อง กับแผนการศึกษาแห่งชาติ   
   ๗) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน  
       นำไปปฏิบัติได้ 
   ๘) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน  
       ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม    เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ   จำนวน ๗-๘ ข้อ 
   ดีเลิศ         เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ   จำนวน ๕-๖ ข้อ         
   ดี              เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ   จำนวน ๓-๔ ข้อ      
   ปานกลาง    เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ   จำนวน  ๒  ข้อ      
   กำลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ   จำนวน ๑ ข้อ      

ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการ 
       คุณภาพของสถานศึกษา 
       ท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ   
       ส่งผลต่อคุณภาพตาม 

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน 
๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๓. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตร 

1. แผนภูมิระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียน 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
       มาตรฐานการศึกษา 
       ของสถานศึกษา  
       โดยความร่วมมือของ 
       ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
       มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ 
       ปรับปรุงพัฒนางาน              
       อย่างต่อเนื่อง และเป็น  
       แบบอย่างได้ 

    มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๔. โรงเรียนมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน 
    อย่างต่อเนื่อง 
๕. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนเป็นแบบอย่าง 
    ได้ 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเยี่ยม    เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๕  ข้อ 
    ดีเลิศ         เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๔  ข้อ 
    ดี              เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๓ ข้อ 
    ปานกลาง    เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๒ ข้อ 
    กำลังพัฒนา  เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๑ ข้อ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน สูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ 

3. ระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ 

4.  รางวัลท่ีโรงเรียนได้รับจากหน่วยงานต่างๆ 
เช่น รางวัล IQA รางวัล OBECQA  
รางวัลโรงเรียน O-NET สูงระดับภาค  

5. รางวัลท่ี ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน ได้รับ 
6. การนำข้อมูลจากการ SWOT การสอบถาม

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
สรุปโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 

7. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองใน 
การระดมทรัพยากรเพื่อซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี 

8. การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
ศิษย์เก่า ครูเก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

9. สถิติการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 

ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
      ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
      รอบด้าน ตามหลักสูตร 
      สถานศึกษา และ 
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย   
      เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  
      และเป็นแบบอย่างได้ 

๑. โรงเรียนพฒันาวิชาการโดยใช้การบริหารจัดการ 
    ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.  
    (OBECQA) และแนวคิดเชิงระบบ  ToPSTAR อย่างเป็น 
    รูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนพฒันาหลักสูตรท่ีสนองนโยบายของ สพฐ. 
๓. โรงเรียนพฒันาหลักสูตรท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ 
    ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
๔. โรงเรียนพฒันานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษ 
    ท่ี ๒๑ 
๕. โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงกับ 
     ชีวิตจริง 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม    เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๕  ข้อ 
    ดีเลิศ         เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๔  ข้อ 
    ดี              เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๓ ข้อ 
    ปานกลาง    เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๒ ข้อ 
    กำลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ   จำนวน๑  ข้อ 

๑.  แผนภูมิการบริหารหลักสูตร 
๒.  แผนภูมิระบบเรียนรู้ 
๓.  แผนภูมิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔.  การจัดการรู้แบบสะเต็มศึกษา 
๕.  กิจกรรมท่ีตอบสนองการพัฒนาเขต 
     เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
๖.  การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๘.  หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม   
     มีแผนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียน 
     เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
๙.  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ 
     ผู้ปกครองท่ีมีต่อการใช้หลักสูตร   
     สถานศึกษา  
๑๐. รางวัลท่ีโรงเรียนและนักเรียนได้รับ 
๑๑. สถิติการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน 
      ภายนอก 
๑๒. แฟ้มระบบการจัดการเรียนรู้ 
๑๓. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๕. โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๑๖. โครงการทัศนศึกษาท่ียึดโยงกับท้องถิ่น 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
๑๗. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
๑๘. กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 
๑๙. ผลงานนักเรียน 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี  
       ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
       ตรงตาม ความต้องการของ 
       ครูและสถานศึกษา และ 
       จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ 
       ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

๑. โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารจัดการบุคลากร 
๒. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ 
    การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม  
    และตรงกับสายงานหรือวิชาท่ีสอน 
๓. โรงเรียนจัดสรรอัตรากำลังและจัดครูสอนตรงตามวิชาเอก  
๔. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และ 
    ดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนท่ีวางไว้  
๕. โรงเรียนมีแผนภูมิกระบวนการนำชุมชนการเรยีนรู้ 
    ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ 
๖. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการจัดต้ังชุมชนการเรียนรู ้
    ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม  เมื่อมีการปฏิบัติ   จำนวน   ๕-๖  ข้อ 
    ดีเลิศ       เมื่อมีการปฏิบัติ   จำนวน  ๔  ข้อ 
    ดี            เมื่อมีการปฏิบัติ   จำนวน  ๓ ข้อ 
    ปานกลาง  เมื่อมีการปฏิบัติ   จำนวน ๒ ข้อ 
    กำลังพัฒนา เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๑ ข้อ 

๑.  แผนภูมิการบริหารจัดการบุคลากร 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ของโรงเรียน 
๓. สถิติการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน  
     ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ของครู 
๕. สถิติการเล่ือนวิทยฐานะของครู 
๖. แผนภูมิกระบวนการนำชุมชนการเรียนรู ้
    ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ 
๗. แผนดำเนินการ  PLC 
๘. แบบบันทึก  PLC 
๙. ภาพกิจกรรม PLC 

ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง 
      กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
      การจัดการเรียนรู้อย่างมี 

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และ 
    ส่ิงแวดล้อม ท่ีชัดเจน 
๒. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีเอื้อต่อ 

๑.  แผนภูมิระบบการดำเนินงานด้าน  
     ส่ิงแวดล้อมและอาคารสถานท่ี 
๒.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
      คุณภาพ และมีความ 
      ปลอดภัย 

    การเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  
๓. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีมีความ 
    ปลอดภัย 
๔. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อ 
    การเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  
๕. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีมีความ 
    ปลอดภัย 
 

           เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
                 เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน  ๕  ข้อ 
   ดีเลิศ      เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
               เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔  ข้อ 
   ดี          เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไป 
               ตามเป้าหมาย จำนวน ๓ ข้อ 
  ปานกลาง เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไป 
               ตามเป้าหมาย จำนวน ๒ ข้อ 
  กำลังพัฒนา เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
                 เป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่า ๑ ข้อ 

๓.  ภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
๔. สภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
๕. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
๖. สถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
๗. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
    ของนักเรียน 
๘. ผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ 
    ภายในโรงเรียนของนกัเรียน 
๙. จำนวนส่ือ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการเรียน 
    การสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
๑๐. จำนวนส่ือ เทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวกับการเรียน 
    การสอน ทันสมัย  ปลอดภัย  พร้อมใช้งาน 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม 
    ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ    
    คณะกรรมการสถานศึกษา  

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
       การบริหารจัดการ  และ 
       จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ชัดเจน 
๒. โรงเรียนใช้โปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
    สนับสนุนการบริหารจัดการ เหมาะสมกับงาน 

๑.  แผนภูมิการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๒.  การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ 
     บริหารงานของกลุ่มงานต่าง ๆ 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
       กับสภาพของสถานศึกษา ๓. โรงเรียนมี Web Page ระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

    สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการ บริหารจัดการ 
๔.  โรงเรียนมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อมใช้งาน 
๕.  ครูใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ีทันสมัย ในการจัดการ 
     เรียนการสอน เหมาะสมกับบทเรียน   
๖.  นักเรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ีทันสมัย ในการ 
     สืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง 
     มีประสิทธิภาพ  

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม   เมื่อมีการปฏิบัติ จำนวน  ๕-๖  ข้อ 
   ดีเลิศ        เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๔  ข้อ 
   ดี             เมื่อมีการปฏิบัติ จำนวน  ๓ ข้อ 
   ปานกลาง   เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๒ ข้อ 
   กำลังพัฒนา เมื่อมีการปฏิบัติ  จำนวน ๑ ข้อ  

๓.  web page ของโรงเรียน 
๔.  สถิติการใช้ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ         
     ในการจัดการเรียนการสอนของครู 
๕.  สถิติจำนวนนักเรียนท่ีมีการสืบค้นข้อมูล  
     สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี  
๖. แฟ้มระบบเรียนรู ้
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๑  ครูจัดกระบวนการเรียนรู ้
       ผ่านกระบวนการคิดและ 
       ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
       การเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
       ของหลักสูตรสถานศึกษา 
       และสามารถนำไป 
       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงตาม 
    มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ จัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ 
    คิดและปฏิบัติจริง 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนสร้างความรู้ 
    ด้วยตนเอง 
๔. ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไป 
    ใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง 

๑. แฟ้มระบบการเรียนรู้ (แผนการจัด 
การเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ) 

๒. รายงานการทบทวนระบบการเรียนรู ้
๓. ช้ินงาน /ผลงานของนักเรียน 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
 ๕. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
     ในชีวิตได้   

เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
    ยอดเย่ียม  เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๕  ข้อ 
    ดีเลิศ        เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๔  ข้อ 
    ดี         เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๓ ข้อ 
    ปานกลาง  เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๒ ข้อ 
    กำลังพัฒนา เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๑ ข้อ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ครูมีนวัตกรรมในการ 
       จัดการเรียนรู้ และมีการ 
       เผยแพร่ 

 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ มีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้
๒. ครูร้อยละ ๕๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๒ ข้อ 
   ดีเลิศ       เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน  ๑ ข้อ 
                เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 
                 ร้อยละ ๕ จำนวน  1 ข้อ 
   ดี            เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                 ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๒  ข้อ 
   ปานกลาง  เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                 ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๑  ข้อ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อมีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ จำนวน ๒ ข้อ 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. สถิติการใช้นวัตกรรมของครูแต่ละกลุ่มสาระ
๓. สถิติครูท่ีมีการเผยแพร่นวัตกรรม 
๔. รางวัลท่ีครูได้รับ 
๕. ร่องรอย/หลักฐานการเผยแพร่นวัตกรรม 
     ของครู 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
      โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
      ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๑. ครูร้อยละ ๘๒ มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
    ในการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูร้อยละ ๘๒ สร้างโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
     ด้วยตนเองจากส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. ครูร้อยละ ๘๒ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๓ ข้อ 
   ดีเลิศ     เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
              จำนวน ๒ ข้อ 
              เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 
              ร้อยละ ๕ จำนวน  1 ข้อ 
   ดี         เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ข้อ 
              เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 
              ร้อยละ ๕ จำนวน  ๒ ข้อ 
   ปานกลาง  เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                 ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๓ ข้อ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อมีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ จำนวน ๓ ข้อ 

1. แฟ้มระบบเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้) 
2. สรุปรายงานการใช้ส่ือเทคโนโลยี 

3. แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้เทคโนโลยี 
4. ช้ินงาน นวัตกรรมของครู  
5. ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 
6. แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้แหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียน 
7. สรุปโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ี    

ยึดโยงกับท้องถิ่น 
8. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 

ยอดเยี่ยม 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมิน 
       ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
       มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ 

1. ครูร้อยละ ๘๐ มีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง 1. รายงานการทบทวนระบบการเรียนรู ้
2. แฟ้มระบบการเรียนรู ้



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
       และวิธีการวัดและ 
       ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ 
       เป้าหมายในการจัด 
       การเรียนรู้ การแจ้งผล 
       ให้ข้อมูลย้อนกลับ   
       แก่ผู้เรียนและนำผลมา 
       พัฒนาผู้เรียน 

2. ครูร้อยละ ๘๐ มีการตรวจสอบและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตัวช้ีวัด 

3. ครูร้อยละ ๘๐ มีการแจ้งผลข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 
4. ครูร้อยละ ๘๐ มีการนำผลข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา

นักเรียน 
5. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูล

ย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                 จำนวน ๕  ข้อ 
    ดีเลิศ      เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                จำนวน ๔  ข้อ 
    ดี       เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                จำนวน ๓ ข้อ 
    ปานกลาง  เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 
                  จำนวน  ๒ ข้อ 
    กำลังพัฒนา เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                    จำนวน ๑ ข้อ 

3. แผนการจัดการเรียนรู้ 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
6. มีการแจ้งผลการเรียนออนไลน์ 
7. รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
8. แบบบันทึกคะแนนรายบุคคล 
9. แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน 

ยอดเยี่ยม 
๓.๕  การบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู ้
    ร่วมกัน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้  
2. บันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ท่ีมีการเสริมแรงเชิงบวก    
    อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสุขในการเรียนรู้ และ 
    รักท่ีจะเรียนรู ้
         เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม  เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                  จำนวน ๔  ข้อ 
    ดีเลิศ        เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                   จำนวน ๓  ข้อ 
    ดี         เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                  จำนวน ๒ ข้อ 
    ปานกลาง  เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                  จำนวน ๑ ข้อ 
    กำลังพัฒนา เมื่อผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. แบบบันทึกการนิเทศ 
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๖  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ ๘๐ มีการทำ PLC  เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน 

2. ครูร้อยละ ๘๐ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน ๒ ข้อ 

๑. PLC แผนดำเนินการ  
๒. รายงานการจัดทำ PLC  

 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
   ดีเลิศ       เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                จำนวน ๑ ข้อ 
                เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 
                 ร้อยละ ๕ จำนวน  1 ข้อ 
   ดี            เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                 ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๒  ข้อ 
   ปานกลาง  เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                 ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๑  ข้อ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อมีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 

               มากกว่าร้อยละ ๕ จำนวน  ๒ ข้อ 

 
 
 
 
 



 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนระยองวิทยาคม 
ท่ี ๓๗/๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
……………………………………. 

 

 ด้วยการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของกฎกระทรวงท่ีว่าด้วย การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน    
จึงอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 มาตรา 85 และ
มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 ๑. นายบำรุง  ชูประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมปอง  โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป กรรมการ 
 ๓. นางรชยา  แพงศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 ๔. นายปิยบุตร  เอมโอฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 ๕. นายวีระวัฒน์  เพ็ชรฉกรรจ์    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 ๖. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ        ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 ๗. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นายวัชรินทร์  นระทัด ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและให้คำปรึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ                                 
               เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

2. คณะกรรมการดำเนินการจัดการกระบวนการเรียนรู้ มีดังนี้   
 มาตรฐานที่ 1  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย 
 ๑. นายเทวา  ช่ืนชู  ประธานกรรมการ 
  ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
  ๓. นางลัคนา  ปัญญาฤทธิ์  กรรมการ 
  ๔. นางอรอนงค์  สกุลกล้า  กรรมการ 
  ๕. เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 
  ๖. นายวัชรินทร์  นระทัด  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่    
  ๑. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ประเด็นพิจารณา  
  ๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 



  ๓. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา 
  ๔. ประเมินผลผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่านและการเขียนตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมิน               
ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  ๕. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
  ๖. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน                
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด จัดกิจกรรม โครงการท่ีส่งเสริมการอ่านและการเขียน บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด                   
สรุปและรายงายผลตามลำดับช้ัน 
 

  ๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษสูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด แบ่งเป็น 
     (1) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย 
   ๑. นายเทวา  ช่ืนชู  ประธานกรรมการ 
   ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
   ๓. นางสาวณัฐพร  แสนทวีสุข  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  ๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  ๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  ๓. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
   ๔. ประเมินผลผู้เรียนด้านความสามารถการสื่อสารภาษาไทย ตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมิน          
ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  ๕. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 

     (๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวอัจฉรา  ชาญสำโรง ประธานกรรมการ 
   ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
   ๓. นางรงค์วดี  รัตนากร กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  ๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  ๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  ๓. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  ๔. ประเมินผลผู้เรียนด้านความสามารถการส่ือสารภาษาอังกฤษตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมิน   
ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพฒันานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  ๕. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 



  ๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดคำนวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย 
   1. นายปัทม์  สินพานิช  โรจนพงษ์  ประธานกรรมการ 
   2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
   3. นางรัชดาวัลย์  หิรัณยากาศ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  3. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  4. ประเมินผลผู้เรียนด้านการคิดคำนวณตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย               
ที่สถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย                   
ท่ีสถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  5. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
  

  ๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 
   1. นางรชยา  แพงศรี  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวรุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ  รองประธานกรรมการ 
   3. ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
   4. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  กรรมการ 
   5. นางสาวชุติมา  ยาวีระ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
และสังคมศึกษาฯ เพื่อร่วมกันออกแบบข้อสอบแนวPISA ให้ครอบคลุมการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหานำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
  4. จัดทำเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ประเด็นพิจารณา  
  5. ประเมินผลผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหานำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย               
ที่สถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย                   
ท่ีสถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  6. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 

 ๑.๑.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ประกอบด้วย 
   1. นางสาวโสมวรรณ  พันธุ์สกุล ประธานกรรมการ 
   2. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
   3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ กรรมการ 
   4. นายวรรธนะ  คัทจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  



  1. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็น
พิจารณา  
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  3. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  4. ประเมินผลผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองละสังคมในด้านการเรียนรู้                     
การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  ตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่า                   
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตาม                   
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  5. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนบูรณาการเทคโนโลยีและจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
ตามแผนท่ีจัดทำไว้ 
  6. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 

  ๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีการนำไปใช้และเผยแพร่ ประกอบด้วย 
   1. นางสาวนวลทิพย์  นวพันธุ ์ ประธานกรรมการ 
   2. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์ กรรมการ 
   3. นางสาวโสมวรรณ  พันธุ์สกุล กรรมการ 
   4. นางสาวมณีรัตน์  สุวรรณวารี กรรมการ 
   5. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ กรรมการ 
   6. นางสาวพรประภา  อัศวเสถียร กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  3. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  4. ประเมินผลผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรมมีการนำไปใช้และเผยแพร่ตามประเด็นพิจารณา หากพบว่า                 
ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจน                      
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  5. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม นำไปใช้เผยแพร่
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ีจัดทำไว้ 
  6. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 

  ๑.๑.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
ประกอบด้วย 
   1. นางฐิตาภา  แดงน้อย  ประธานกรรมการ 
   2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  กรรมการ 
   3. นางสาวอรทัย  พานนนท์   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามตัวชี้วัด มาตรฐานของหลักสูตร 
  2. ประเมินผลตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด                    
ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด                   
สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 



  3. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 

  ๑.๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทำงาน                   
หรือการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 
   1. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวสวัจฉรัตน  จันทร์สว่าง  กรรมการ 
   3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
   4. ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “แนะแนว”  กรรมการ 
   5. นางสาวชฎานิศ  ช่วยบำรุง   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามตัวชี้วัด มาตรฐานและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  3. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  4. ประเมินผลตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด                    
ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด                   
สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  5. สรุปสารสนเทศการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  6. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและเป็นแบบอยา่งได้ 
ประกอบด้วย 
   1. นางสาวแสงเดือน  โอทาน ประธานกรรมการ 
   2. นายชัชพล  แสงงามปล่ัง กรรมการ 
   3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ กรรมการ 
   4. หัวหน้าระดับทุกระดับช้ัน กรรมการ 
   5. นางสาวจันทรา  กันทุกข์ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  2. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื ่องมือและเกณฑ์การประเมินที ่ชัดเจนเพื ่อใช้ประเมินผลตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  3. ประเมินผลตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด                    
ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด     
  4. สรุปสถิติผลการประเมินการเป็นลูกท่ีดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลัก 12 ประการ และรายงาน
ผลตามลำดับช้ัน 
  5. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 

  ๑.๒.๒  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย 
   1. นายชัชพล  แสงงามปล่ัง ประธานกรรมการ 



   2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
   3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ กรรมการ 
   4. นางสาวสุรธัส  เทียบเทียม กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี ้วัดตามหลักสูตรให้
สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  3. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  4. ประเมินผลผู้เรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์
ว ัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย                          
ที่สถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย                   
ท่ีสถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  5. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่น              
เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแผนท่ีจัดทำไว้ 
  6. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 

  ๑.๒.๓ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประกอบด้วย 
   1. นายชัชพล  แสงงามปล่ัง  ประธานกรรมการ 
   2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
   3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  กรรมการ 
   4. นายสหัตพงศ์  พิทอนวร  กรรมการและเลขานุการ 
   5. นางสาวณัฐจรี  วังสิริสุนทร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี ้วัดตามหลักสูตรให้
สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  3. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  4. ประเมินผลผู้เรียนด้านสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายตามประเด็นพิจารณา หากพบว่า
ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจน                       
ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  5. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบน                    
ความแตกต่างและหลากหลายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ีจัดทำไว้ 
  6. เก็บร่องรอย ผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

  ๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด แบ่งเป็น 
        (1) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย 
   1. นายนเรศ  ถาวรกิจ ประธานกรรมการ 
   2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 



   3. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก กรรมการและเลขานุการ 
   4. นางสาวสุพรรณพร  ฆ้องวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  ๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  ๓. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  ๔. ประเมินผลผู้เรียนด้านสุขภาวะทางร่างกายตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  ๕. จัดทำสถิติน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สสส.กำหนด หากไม่เป็นไปตามท่ี 
สสส. กำหนด ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการพฒันาสุขภาวะทางกายลด/เพิ่มน้ำหนัก และหรือเพิ่มส่วนสูงของนักเรียน 
 

      (2) ผู้เรียนมีสุขภาวะจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวสวัจฉรัตน  จันทร์สว่าง ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวพรรณทิพย์  ต้นเถา กรรมการ 
   ๓. นางมณีรัตน์  จิรปฐมกุล กรรมการ 
   ๔. นางสาวจินตนา  พ่วงมาลี กรรมการ 
   ๕. นางสาวธัญญา  เนื่องวงษา กรรมการและเลขานุการ 
   ๖. นายเอกวิทย์  รัตนบุรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
  1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไว้ 
  3. จัดทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน เครื ่องมือและเกณฑ์การประเมินที ่ชัดเจนเพื ่อใช้ประเมินผลตาม  
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา  
  4. ประเมินผลผู้เรียนด้านสุขภาวะจิตสังคมตามประเด็นพิจารณา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา          
ความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
ประกอบด้วย 
   1. นายวีระวัฒน์  เพ็ชรฉกรรจ์ ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ กรรมการ 
   3. นางสาวศิริพร  ฉัตรอินทร์ กรรมการและเลขานุการ  
   4. นางสาวมลฤดี  ประภาสี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
  1. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อจัดทำค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน 
  2. จัดทำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาล  
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  



  4. สอบถามความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน               
ความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสรุป              
การสอบถามความคิดเห็น 
  5. ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
  6. สรุปรายงานผลตามลำดับช้ัน 
 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ  กรรมการ 
   ๓. นายไพฑูรย์  สิงห์ตา  กรรมการ 
   ๔. นางฤทัย  ชูประเสริฐ  กรรมการ  
   ๕. นางขวัญใจ  สุวรรณ  กรรมการ 
   ๖. นางสาวแสงเดือน  โอทาน  กรรมการ 
   ๗. นายเสวตร  โคตรนารา  กรรมการ 
   ๘. นายวัชรินทร์  นระทัด  กรรมการและเลขานุการ  
   ๙. นางสาวอมรรัตน์  โคมทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
  1. ประสานงานให้แต่ละงานในกลุ่มงานของตนเองจัดทำระบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้  
  2. จัดทำโครงการ  กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จัดเก็บข้อมูล สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  3. จัดทำโครงการกิจกรรมป้องกันความเสี ่ยงด้านต่างๆ ตามหลักการบริหารเชิงคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
  4. สอบถามความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน 
  5. สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
 

 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ ประกอบด้วย 
   ๑. นางฤทัย  ชูประเสริฐ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวปติญา   ศิลาแลง กรรมการ 
   ๓. นายเสวตร  โคตรนารา กรรมการ 
   ๔. นางสาวกรรณิการ์  เฮงสกุลวงษ์ กรรมการ 
   ๕. นายนันฐ์ทวิชม์  ศรีบุญเรือง กรรมการ 
   ๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
   ๗. หัวหน้าหอ้งเรียนพิเศษ/โครงการพิเศษทุกคน กรรมการ 
   ๘. หัวหน้าระดับทุกระดับช้ัน กรรมการ 
   ๙. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
   ๑๐. นางสาววิมล  สาดี กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
  1. ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่พัฒนาวิชาการโดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA และ
แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR  



  2. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรที่สนองวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์โรงเรียน จุดเน้นของโรงเรียนและหลักสูตรมี                
ความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ท่ียึดโยงแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
  4. สอบถามความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อหลักสูตรโรงเรียน  
  5. สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษาและ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน ประกอบด้วย 
   ๑. นางขวัญใจ  สุวรรณ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์ กรรมการ 
   ๓. นางสาวจันทร์จิรา  พรมมา กรรมการ 
   ๔. นางสาวมณีวรรณ  ล้นล้ำ กรรมการ 
   ๕. นางสาวสุปราณ  ศรีวิชา กรรมการ 
   ๖. นางพัณณ์ชิตา  สุขคุ้ม กรรมการและเลขานุการ 
   ๗. นางสาวพรพิมล  ศรีวัฒนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
  1. ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่พัฒนาครูและบุคลากรโดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR  
  2. จัดทำโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน       
ตามความเหมาะสมและตรงกับสายงานหรือวิชาท่ีสอน 
  3. จัดสรรอัตรากำลังและจัดครูสอนตรงตามวิชาเอก 
  4. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 
  5. จัดทำแผนภูมิกระบวนการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ 
  6. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน 
  7. สอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษาและ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  
  8. สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ประกอบด้วย 
   ๑. นายไพฑูรย์  สิงห์ตา  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายนันฐ์ทวิชม์  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
   ๓. หัวหน้าอาคารเรียน  อาคารประกอบ  กรรมการ 
   ๔. นางลัคนา  ปัญญาฤทธิ์  กรรมการ 
   ๕. นางสาวสราลี  ปะวันเนา  กรรมการ 
   ๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 
   ๗. นางสาวนันทกา  ธรรมวงศษา  กรรมการ 
   ๘. นายศักดิ์พล  ผ่องอักษร  กรรมการ 
   ๙. นายเหมราช  วงศ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐. นายศรายุทธ  สงมูลนาค   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
  1. จัดทำระบบบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจน 



  2. ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 
  3. จัดทำสารสนเทศและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ในโรงเรียนเพื ่อให้นักเรียนได้เร ียนรู ้อย่างคุ ้มค่าและเกิ ด
ประสิทธิภาพ 
  4. จัดทำสารสนเทศแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนและอำนวยความสะดวกให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวจารุภา  อุทัยธรรม ประธานกรรมการ 
   ๒. นางณิชาร์  คุ้มสวน กรรมการ 
   ๓. นางนิศา  มีมงคล กรรมการ 
   ๔. นางฐิตาภา  แดงน้อย กรรมการ 
   ๕. นางสาวสุภัทรา  พานิชนาวา กรรมการ 
   ๖. นางสาวประยงรัต  หมื่นชนะ กรรมการ 
   ๗. เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ   กรรมการ 
   ๘. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิต กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
  1. จัดทำระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจน 
  2. ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสนับสนุนการบริหารจัดการเหมาะสมกับงาน 
  3. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมใช้งานเพื่อให้ครูและนักเรียนสืบค้นข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. จัดทำ Web Page ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ 
  5. สอบถามความคิดเห็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
  6. สรุปและรายงานผลตามลำดับช้ัน 
 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวสุธาสินี  นัทธีประทุม ประธานกรรมการ 
   ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน กรรมการ 
   ๓. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ กรรมการ 
   ๔. หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EP   กรรมการ 
   ๕. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก กรรมการ 
   ๖. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
   ๗. นางทรรศมน  อาจคงหาญ กรรมการ 
   ๘. นางสาวชนากานต์  จิตต์อารี กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. กำกับติดตามให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดของหลักสูตรให้นักเรียน 
  2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดและได้ปฏิบัติจริง 
  3. กำกับติดตามให้ครูจัดทำแผนการจัดกาเรียนรู้ท่ีนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง 



  4. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
  5. ประธานกรรมการ สรุปจำนวนครูที่จัดการเรียนรู้และผลจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดพร้อมท้ังรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  

 ๓.๒ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวนวลทิพย์  นวพันธุ ์ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางลัคนา  ปัญญาฤทธิ์ กรรมการ 
   ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน กรรมการ 
   ๔. หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EP   กรรมการ 
   ๕. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก กรรมการ 
   ๖. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
   ๗. นางสาวมณีรัตน์  สุวรรณวารี กรรมการ 
   ๘. นางสาวสุภัทรา  พานิชนาวา กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. กำกับติดตามให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีและใช้นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ 
  2. ส่งเสริมให้ครูเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
  3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปจำนวนครูท่ีมีวัตกรรมกาจัดการเรียนรู้ การใช้และการเผยแพร่ทุกภาคเรียน 
  4. ประธานกรรมการสรุปจำนวนครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการที่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีและใช้
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนดพร้อมท้ังรายงานผลตามลำดับช้ัน 
 

 ๓.๓ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวนวลทิพย์  นวพันธุ ์ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางลัคนา  ปัญญาฤทธิ์ กรรมการ 
   ๓. นางอรอนงค์  สกุลกล้า กรรมการ 
   ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน กรรมการ 
   ๕. หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EP   กรรมการ 
   ๖. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก กรรมการ 
   ๗. นางอนุช  กาลันสีมา กรรมการ 
 
  มีหน้าที่  
  1. กำกับติดตามให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ              
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองส่งเสริม
ให้ครูเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
  2. ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
  3. ส่งเสริมให้ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
  5. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปจำนวนครูและผลการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองทุกภาคเรียน 



  6. ประธานกรรมการสรุปจำนวนครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการที่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนิน
กิจกรรมตามประเด็นพิจารณา 3.3 ท่ีเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดพร้อมท้ังรายงานผลตามลำดับช้ัน 
 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื ่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล                 
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   
ประกอบด้วย 
   ๑. นางฐิตาภา  แดงน้อย ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวนัฐฏ์ธปภา  หมายพาณิชย์ กรรมการ 
   ๓. นางธนาภรณ์  โคตรนารา กรรมการ 
   ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน กรรมการ 
   ๕. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณโมก กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. กำกับติดตามให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตรวจสอบและประเมินผลการเรียน
อย่างเป็นระบบมีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
  2. ส่งเสริมให้ครูประเมินตามสภาพจริง 
  3. ส่งเสริมให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั ้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัด 
  4. ส่งเสริมให้ครูแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  5. สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน 
  6. ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สรุปจำนวนครูและผลการตรวจสอบและประเมินผู ้เร ียนอย่างเป็นระบบ                
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
  7. ประธานกรรมการสรุปจำนวนครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการที่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดำเนิน
กิจกรรมตามประเด็นพิจารณา 3.4 ท่ีเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดพร้อมท้ังรายงานผลตามลำดับช้ัน 
 

 ๓.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวสุธาสินี  นัทธีประทุม ประธานกรรมการ 
   ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน กรรมการ 
   ๓. หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EP  กรรมการ 
   ๔. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก กรรมการ 
   ๕. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
   ๖. นางสาวชนากานต์  จิตต์อารี กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที่  
  1. กำกับติดตามให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  2. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
  3. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเสริมแรงเชิงบวกสอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีจัดการเรียนรู้ของครูท่ีทำให้มีความสุขในการเรียนและรักท่ีจะเรียนรู้ 
  5. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปจำนวนครูและผลการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  6. ประธานกรรมการสรุปจำนวนครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการที่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนิน
กิจกรรมตามประเด็นพิจารณา 3.5 ท่ีเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดพร้อมท้ังรายงานผลตามลำดับช้ัน 
 



 ๓.๖ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ ประธานกรรมการ 
   ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน กรรมการ 
   ๓. หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EP   กรรมการ 
   ๔. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก กรรมการ 
   ๕. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
   ๖. นางสาวอำภาพันธ์  ประสีระเก กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  
  1. กำกับติดตามให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน 
  2. ส่งเสริมให้ครูและเปล่ียนเรียนรู้และนำผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  3. สอบถามความพึงพอใจของของครูท่ีมีต่อการทำ PLC เพื่อพัฒนากิจกรรม PLC 
  4. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปจำนวนครูท่ีทำ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
  5. ประธานกรรมการสรุปจำนวนครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการที่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดำเนิน
กิจกรรมตามประเด็นพิจารณา 3.6 ท่ีเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดพร้อมท้ังรายงานผลตามลำดับช้ัน 
  

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั ้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางโรงเรียนต่อไป 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๕  มีนาคม   พ.ศ. 256๔   
 
 
 
 
 
              (นายบำรุง  ชูประเสริฐ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม   
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