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คำนำ 
 
 รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนระยองวิทยาคมฉบับนี้ เป็นรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดทำขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื ่อสะท้อนภาพ
ความสำเร็จและนำเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีที ่ผ่านมา ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๓ มาตรฐาน ภายใต้อัตลักษณ์ 
“เก่ง ดี มีวินัย” เอกลักษณ์ “โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า 
“โรงเรียนระยองวิทยาคม  มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำผลการดำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 256๕ ต่อไป 

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  
 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ขับเคลื่อนกำกับ 
ติดตาม และตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษา ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำ
ผลไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน รวบรวม
วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และเสนอ  
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในปีการศึกษาต่อไป จนทำให้รายงานผลการประเมินตนเอง
ฉบับน้ี สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ขึ้นไป แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

17 
4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ แยกตามระดับชั้นระดับ ดี 

ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

19 
5 ร้อยละของนักเรียนที ่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ระดับ ดีเลิศ 
ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

20 
6 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพือ่การเรียนรู้    

การสื่อสาร การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

22 
7 ร้อยละของผลการประเมนิความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม การนำไปใช ้และ

เผยแพร ่ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 

24 
8 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีเลิศ (เกรดเฉลี่ย ๓) ขึ้นไป  

ปีการศึกษา 2564 
 

25 
9 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติพร้อมที่จะทำงานหรือ 

ประกอบอาชีพแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 256๔ 
 

27 
10 ร้อยละของนักเรียนที่มีเจตคติทีด่ีพร้อมที่จะศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแยกตาม

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 
 

28 
11 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีแยกตามระดับชั้น 31 
12 ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   

มีส่วนร่วมในการอนรุักษว์ัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 

33 
13 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

แยกตามระดับชั้น 
 

35 
14 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แยกตามระดับชั้น 36 
15 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรา่งกายสูงกวา่เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

แยกตามระดับชั้น 
 

37 
16 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางจติสังคมสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด  

แยกตามระดับชั้น 
 

37 
17 ร้อยละของความคดิเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีการศกึษา 2564 ที่มีต่อเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนระยองวิทยาคม 
 

43 
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สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
 

แผนภูมิ หน้า 
18 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เทียบกับค่าเป้าหมาย

ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งไว้ 
 

46 
19 ความคดิเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อระบบบริหารจดัการคุณภาพของโรงเรียน

ระยองวิทยาคม ปีการศกึษา 2564 
 

47 
20 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 ที่มีต่อการใช้

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 

56 
21 ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 ที่มีตอ่การใช้หลกัสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศกึษา 2564 
 

57 
22 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียนปีการศึกษา 2564 
 

58 
23 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” กจิกรรมเพือ่สังคมและ

สาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2564 
 

59 
24 ร้อยละของครูที่เข้าอบรม ประชุม สัมมนา ปีการศึกษา 2564 62 
25 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจดัสภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อนการดำเนินโครงการ ปกีารศกึษา 
2564 

 
 

66 
26 ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลกลาง ระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

70 
27 ร้อยละของครูที่จดักระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง  

ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ ประจำปีการศกึษา 2564 

 
 

74 
28 ร้อยละของครูที่มีและใชน้วัตกรรมในการจดัการเรียนรู้และเผยแพร่ 76 
29 ร้อยละของครูมีการจดัการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศเพือ่สร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน การศึกษา 2564 

 
 

79 
30 สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ

และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ การแจ้ง
ผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน การศึกษา 
2564 

 
 
 

82 
31 ร้อยละของผู้ปกครองที่มคีวามพึงพอใจต่อการแจง้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน 

การศกึษา 2564 
 

83 
32 ร้อยละของครูที่มีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประจำการศึกษา 2564 86 
33 ร้อยละของครูที่มีการทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นข้ันตอน

และนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

89 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
 
   รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ โรงเรียนระยองวิทยาคม  
ได้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553      
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เร ื ่อง ประกาศ              
ใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาใหม่ พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกรอบแนวทางในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลการจัดการศึกษา      
ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้งในด้านจุดเด่นและจุดทีค่วร
พัฒนารวมทั ้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื ่อการประกันคุณภาพภายใน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ตลอดปีการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  การประเมินตนเองของโรงเรียน ใช้ค่าร้อยละของความสำเร็จของมาตรฐานตามเกณฑ์ 
ที่กำหนดไว้ ระดับ ดีเลิศขึ้นไป เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำนดไว้ โดยถ้าค่าความสำเร็จของ
มาตรฐานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถือว่าค่าความสำเร็จอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ถ้าผลการประเมิน
เป็นไปตามค่าเป้าหมายถือว่าค่าความสำเร็จอยู่ในระดับดีเลิศ ถ้าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
ไม่เกินร้อยละ ๓ ถือว่าค่าความสำเร็จอยู่ในระดับดี ถ้าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 
๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ ถือว่าค่าความสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง และถ้าผลการประเมินต่ำกว่า         
ค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ ถือว่าค่าความสำเร็จอยู่ในระดับกำลังพัฒนา  ผลการประเมินสรุปได้
ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 ด้านคุณภาพผู้เรียนคือ นักเรียนเก่ง ดี มีวินัย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ครูมีการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนโดยใช้วิทยากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดในระดับต่าง ๆ ได้รับรางวัลความ
เป็นเลิศทางวิชาการอย่างต่อเนื ่อง มีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั ้งสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำแนะนำ 
ปรึกษาในการดำเนินการประเมินผลของครูผู้สอนในทุกระดับชั้น และมีการประเมินผลด้วยระบบ
ออนไลนเ์ต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น 
    ควรมีว ิธ ีการประเมินผลที ่หลากหลายในเชิงลึกและรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่  
ก้าวไกลให้มากขึ้น ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะในการสื่อสาร รูปแบบ  
การประเมินความสามารถของนักเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ การประเมินผลมีอุปสรรคเน่ืองจากความ
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ไม่เสถียรของอินเตอร์เน็ต ควรพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการคิดคำนวณให้สอดคล้องกับผู้เรียน และ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถไปสร้างและพัฒนานวัตกรรม ในปีการศึกษา 2564 ได้งดจัด
กิจกรรมระยองวิทย์นิทัศน์ (การแสดงผลงานของนักเรียน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้นักเรียนบางกลุ่มไม่ได้นำเสนอผลงาน หรือปรับเปลี่ยน  
การเผยแพร่ผลงานทางช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ควรจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนของผู้เรียนให้ครบทุกคนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเนื่อง และจัดกิจกรรม  
ที่สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกด้าน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เป็นระบบชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ 
ToPSTAR กลุ่มบริหารงานทั้ง ๔ กลุ่ม สามารถบริหารจัดการให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีกระบวนการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน มีหลักสูตรที่หลากหลาย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยพร้อมใช้งาน  
มีระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและยั่งยืน ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ 3 มาตรฐาน สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถสูงกวา่คา่
เป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้จะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โรงเรียน
ระยองวิทยาคมต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตลอดปีการศึกษา แต่ยังมีผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ในระดับยอดเยี่ยม (ค่าความสำเร็จของเป้าหมายสูงกว่าที่โรงเรียนกำหนดไว้) ทุกประเด็นพิจารณา 
 ควรพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ที่ยั่งยืน 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมิน
ตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   การปฏิบัติงานระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนมีขั้นตอนชัดเจน และจัดให้มีการทบทวนระบบ
การเรียนรู้ของครูทุกคนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ทำให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของผู้เรียน และจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งผู้เรียน
สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming 
Cycle : PDCA) และใช้หลักการมีส่วนร่วมกันระหว่างครูทั้งโรงเรียน มีการส่งเสริมให้ครูได้ดำเนนิการ
พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน การใช้สื ่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที ่ครู
เอื้ออำนวยให้นักเรียนได้นำสื่อเทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ที่
มีสู่ชีวิตจริง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ มีการรายงาน
การทบทวนระบบการเรียนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู ้ มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  
การปฏิบัติงานระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนมีขั้นตอนชัดเจน รวมทั้งโรงเรียนได้สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ครูทุกคนเห็นความสำคัญของการจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ทำให้ผู ้เรียนรักที ่จะเรียนรู ้ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและ
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ผู ้เรียน และครูมีการทำ PLC เพื ่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั ้นตอนและครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ครูยังเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้การสอนน้อย จึงควรส่งเสริมให้ครูเผยแพร่
นวัตกรรมผ่านช่องทาง ๆ เช่น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของหน่วยงาน  
ทางการศึกษาต่าง ๆ และควรพัฒนา ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชันทางการศึกษาใหม่ ๆ มากยิ่งข้ึน ต่อเน่ือง ทั่วถึงและยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน  

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนระยองวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง
ระยอง จังหว ัดระยอง รหัสไปรษณีย ์ 21000 โทรศัพท์ 0-3861-1010, 0-3861-4332  
โทรสาร 0-3861-4332, Website : www.rayongwit.ac.th, E-mail : rayongwit@hotmail.com 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 7 ตำบล ได้แก่ ท่าประดู่ เนินพระ ทับมา บ้านแลง ตะพง 
เชิงเนิน และปากน้ำ 
  ประวัติโดยย่อของโรงเรยีน 
  “โรงเรียนระยองวิทยาคม” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 จากการรวมโรงเรียน
ระยองมิตรอุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และ โรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อ 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463) เข้าด้วยกัน โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์  
มีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 1 งานเศษ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนายกนก จันทร์ขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก  
เมื่อปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยม 
ในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นที่ 1 และเริ่มใช้หลักสูตร (ค.ม.ส.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา 
การที่โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการดังกล่าวทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีอาคารเรียน โรงฝึกงาน 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรมากขึ้น รวมทั้งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ตลอดจนมูลนิธิต่าง ๆ และองค์กร
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่มี
ความพร้อมในการจัดการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเล่าเรียน 
โรงเรียนระยองวิทยาคมพัฒนาการจัดการศึกษาจนเป็นที ่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยยึดนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จุดเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโรงเรียนอย่างไม่หยุดยั้ง 
  คติพจน์ประจำโรงเรียน  :  นตฺถ ิปญฺญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอดว้ยปัญญา ไม่มี 

 วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนระยองวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ  : 
  ๑. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยทักษะภาวะผู้นำใน

ศตวรรษที่ 21 
      ๒. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ 
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 ๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 ๕. พัฒนาครูให้มีทักษะการจดักระบวนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที ่21 
 ๖. พัฒนานักเรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลกบนพืน้ฐานของความเป็นไทย 

  ๗. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
    ๘. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  เป้าประสงค์ 
   ๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน 
และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด 
   ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดย
มีหลักสูตรพิเศษและรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
   ๓. โรงเร ียนมีระบบเทคโนโลย ีและระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ สื ่อ อ ุปกรณ์  
สาธารณูปโภค ที่ทันสมัยเพียงพอ พร้อมใช้งาน 
   ๔. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาพร้อมพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
   ๕. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
   ๖. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ร่มรื่น มั่นคง ปลอดภัย รวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้ที ่พร้อมใช้งานและสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
   ๗. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดชั้นเรียนเชิงบวกจัดการเรียนรู้
สำหรับศตวรรษที ่ 21 บูรณาการสะเต็มศึกษา ศาสตร์พระราชา และตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
   ๘. คร ูและบ ุคลากรม ีความสามารถในการใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศ (ICT)  
สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู ้และการเผยแพร่ผลงาน  หรือภูมิปัญญาท้องถิ ่น/หรือ 
สื่อนวัตกรรมอื่น ๆ ในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน 
   ๙. ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนา
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง 
   ๑๐. ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชพี 
   ๑๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
   ๑๒. นักเรียนมีความสามารถในการสื ่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการอ่าน 
   ๑๓. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)        
เพื่อการเรียนรู้ 



๓ 
 

   ๑๔. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง และผลิตผลงานด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างมีคุณภาพ 
   ๑๕. นักเรียนเป็นผู ้ม ีจ ิตสาธารณะ มีสำนึกในการบริการสังคม และมีจิตสำนึก           
ในการส่งเสริม พิทักษ์ ปกป้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๑๖. นักเรียนมีความละอาย รู ้สึกสำนึกผิด รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมหลัก 12 
ประการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑๗. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทยและเทศที่ เหมือน/
แตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
   ๑๘. นักเรียนมีความรูพ้ืน้ฐานตามเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 
   ๑๙. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการประกัน คุณภาพ
การศึกษา 
   ๒๐. คณะกรรมการสถานศึกษา กำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียน   
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
   ๒๑. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพัฒนาโรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ครูและบุคลากรของโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวน ๒58 คน 
ประกอบด้วย ครูประจำการ 175 คน ลูกจ้างประจำ ๘ คน ลูกจ้างชั่วคราว 75 คน รายละเอียด  
ดังตาราง ๑ 
 

ตาราง ๑ จำนวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ข้าราชการครู                                                  ลูกจ้างประจำ 
กลุ่ม/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ชาย หญิง รวม 

 
ลูกจ้างประจำ ชาย หญิง รวม 

บริหาร 3 1 4  พนักงานบริการ 0 ๑ ๑ 
กองกลาง 0 1 1  พนักงานขับรถยนต ์ 1 0 1 
คณิตศาสตร ์ ๕ 21 26  รวม 1 ๑ ๒ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

13 ๓๐ ๔3 
     

สังคมศึกษาฯ ๔ 11 15  พนักงานราชการ ชาย หญิง รวม 
ภาษาไทย ๔ 12 16  พนักงานวิทยาศาสตร์ 0 ๖ ๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑ 20 21  รวม 0 ๖ ๖ 
การงานอาชีพฯ ๓ ๗ ๑๐      
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 ๔ 13  รวมลูกจ้างประจำ ๑ ๗ ๘ 
ศิลปะ 6 4 10      
แนะแนว 1 3 4      
กิจกรรมในเครื่องแบบ 1 0 1      
งานห้องสมุด 0 1 1      
โครงการห้องเรียนพิเศษ 
EP 

2 0 2 
     

ศูนย์ภาษาเอเชีย
ตะวันออก 

๑ ๗ ๘ 
 รวม 

ข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจำ 

๕4 ๑29 ๑83 
รวม 53 122 175  

 

ลูกจ้างชั่วคราว 
ครูจ้างฯ ชาย หญิง รวม  พนักงาน ชาย หญิง รวม 

คณิตศาสตร์ (EP) ๑ ๑ ๒  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 3 ๑5 ๑8 
วิทยาศาสตร์ (EP) ๒ 2 4  นักการภารโรง 6 ๙ ๑5 
สังคมศึกษาฯ (EP) ๐ 2 2  พนักงานขับรถ ๓ ๐ ๓ 

คอมพิวเตอร์ (EP) ๑ ๑ ๒ 
 เจ้าหน้าที่บริการเอกสาร

ทั่วไป 
0 ๐ 0 

ภาษาไทย ๐ ๐ ๐  รวม ๑2 ๒4 ๓6 
คณิตศาสตร ์ 0 0 0      
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 1 ๒ 
 

โครงการพิเศษ ชาย หญิง รวม 

สังคมศึกษาฯ ๐ ๑ ๑  ภาษาอังกฤษ 7 1 8 



๕ 
 

ตาราง ๑ จำนวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 

ครูจ้างฯ ชาย หญิง รวม  โครงการพิเศษ ชาย หญิง รวม 
ศิลปะ 1 ๐ 1  ภาษาจีน ๐ 0 0 
การงานอาชีพฯ ๐ ๐ ๐  ภาษาฝรั่งเศส ๑ ๐ ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๐ ๐ ๐  ภาษาญี่ปุ่น ๐ 0 0 
ภาษาต่างประเทศ ๐ ๐ ๐  ภาษาเกาหลี ๐ ๐ ๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๐ ๑ ๑ 
 (พนักงาน) ห้องเรียนพิเศษ 

EP 
6 7 ๑3 

กิจกรรมในเครื่องแบบ ๑ ๑ ๒  รวม ๑4 8 22 
ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก ๐ ๐ ๐  รวมลูกจ้างชั่วคราว 33 42 75 

รวม 7 ๑0 17      
สรุป จำนวนข้าราชการครแูละบุคลากรทั้งสิ้น ๒58 คน 

(ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖5) 

 
๓. ข้อมูลนักเรียน 
 นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓,5๘๘ คน จำแนกตาม
ระดับชั้น ดังตาราง ๒ 
 

ตาราง ๒  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามระดับชั้น 
  

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

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

ม.1 14 239 298 537 ๓8 

ม.2 14 241 302 543 ๓๙ 

ม.3 14 247 ๒๙๑ 538 ๓8 

ม.4 19 255 430 685 ๓6 

ม.5 19 251 393 644 ๓๔ 

ม.6 19 228 413 641 ๓4 

รวมทั้งหมด 99 ๑,๔61 ๒,127 ๓,5๘๘  
(ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 

 

 

 

 



๖ 
 

๔. ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ 
 ๔.๑ หลักสูตร และแผนการเรียน 
  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 256๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดให้มีแผนการเรียนที่หลากหลาย
ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1) แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 
   ๒) แผนการเรียน Smart Com 
   ๓) แผนการเรียนปกต ิ
   ๔) แผนการเรียน English for Integrated Studies Program (EIS) 
    ๕) แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม 
   ๒) แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์- คอมพิวเตอร ์
   ๓) แผนการเรียน English for Integrated Studies Program (EIS) 
   ๔) แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์
   ๕) แผนการเรียนภาษาองักฤษ - คณติศาสตร ์
   ๖) แผนการเรียนศิลปะ - ดนตรี - กฬีา และธรุกิจ 
   ๗) แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาจีน แผน ก 
   ๘) แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาจีน แผน ข 
   ๙) แผนการเรียนภาษาองักฤษ - ภาษาฝรั่งเศส 
   ๑๐) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 
   ๑๑) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหล ี
   ๑๒) แผนการเรียน English Program (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 
   ๑๓) แผนการเรียน English Program (ศิลปะ - ภาษา) 
 ๔.๒ บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
  ๑) จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนทุกคนโดยครู
ชาวต่างชาติ 
  ๒) จัดการเรียนการสอนภาษาตา่งประเทศที่ 2 โดยครูเจ้าของภาษา 
  ๓) ทำบันทึกความร่วมมอืในการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  
    3.1) ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศ  ได้แก่ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันขงจื่อ 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) เป็นศูนย์ประสานงานและการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื ่อไปศึกษาใน
ต่างประเทศ เวลา 1 ปีการศึกษาให้แก่หน่วยงาน ดังนี้ AFS UCE ECE YFU EF IEE SEA Edudee 
IStydy YES AYC BWK YES AYC PME MPLC GIE ก ับ  AFS UCE ECE YFU EF IEE SEA Edudee 
IStudy Engenius  
 ๔.๓ บริการทางการศึกษาอื่น ๆ 
  ๑)  ให้บริการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น  
  ๒)  โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษารองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรีทางการศึกษา 
  ๓) จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
  ๔) จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
 
5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน O-NET ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

ตาราง ๓  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            
(เปรียบเทียบระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ) 

วิชา 

เปรียบเทียบระดับโรงเรียน กับระดับประเทศ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ภาษาไทย 73.61 73.87 71.89 55.14 54.29 51.19 
ภาษาอังกฤษ 62.83 68.97 62.09 33.25 34.38 31.11 
คณิตศาสตร ์ 60.72 59.45 55.39 26.73 25.46 24.47 
วิทยาศาสตร ์ 43.38 48.06 48.96 30.07 29.89 31.45 
เฉลี่ยรวม 60.14 62.59 59.58 32.34 36.01 34.56 

 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ตาราง 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6           
(เปรียบเทียบระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ) 

วิชา 

เปรียบเทียบระดับโรงเรียน กับระดับประเทศ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ภาษาไทย 58.80 60.54 68.81 42.21 44.36 46.40 
สังคมศึกษาฯ 45.11 44.78 50.72 35.70 35.93 36.87 
ภาษาอังกฤษ 49.79 52.43 59.92 29.20 29.94 25.56 
คณิตศาสตร ์ 49.85 47.20 53.27 25.41 26.04 21.28 
วิทยาศาสตร ์ 41.52 47.63 42.77 29.20 32.68 28.65 
เฉลี่ยรวม 49.01 50.52 55.10 32.34 33.79 31.75 

 
 
6) สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

ตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ผ่านมา (รอบสาม) 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
น้ำหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
10.00 

 
9.73 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิม
ที่พึงประสงค ์

10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

10.00 8.58 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 8.85 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.35 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจดัการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.71 ดีมาก 

 

 



๙ 
 

ตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ผ่านมา (รอบสาม) (ต่อ) 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
น้ำหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลกัษณ ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตารมปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจดัตั้งสถานศึกษา 

 
 

5.00 

 
 

5.00 

 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่น 
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการสง่เสริม 
ตัวบ่งชี่ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ 
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับมาตรฐานรกัษามาตรฐานและพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 100.00 88.73 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี้ ตั้งแต ่80 คะแนน ขึ้นไป                        ใช ่     ไมใ่ช ่
มีตัวบ่งชี้ที่ไดร้ะดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้       ใช ่     ไมใ่ช ่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มรีะดับคณุภาพตอ้งปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช ่     ไมใ่ช ่

สรุปผลการจัดการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา 

จุดเด่น 
  โรงเรียนมีจุดเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยมี
คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและวิธีดำเนินการต่าง ๆ 
โดยประสานการทำงานบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบกิจกรรมนักเรียน ทำให้ผล  
เป็นรูปธรรมดังต่อไปน้ี 

1. การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และ
ระบบกิจกรรมนักเรียน มีระบบเอกสารกฎ กติกา ระเบียบเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมซึ่งผู้ปกครอง ครู
และบุคลากรของโรงเรียนทราบ อนุมัติในหลักการ ทำให้ การดำเนินงานของระบบไม่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน 
ผลของการดำเนินการในระบบเกิด กับผู้เรียนโดยตรง คุณภาพของการประเมินการผ่านช่วงชั้น
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความชัดเจน เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับ
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ของนักเรียนและผู้ปกครอง ทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและได้รับคัดเลือกเป็นระบบที่มีวิธีการปฏิบัติ  
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนภายใต้กิจกรรม “ร่วมเสริมคุณค่า 
สร้างราคาชีวี” จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) 
   2. การดำเนินการของระบบการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียน  
เป็นสำคัญ ครูผู ้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ซึ ่งเน้นกิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียนทุกคน โรงเรียนเน้นส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ คุณภาพผู้เรียน สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ  
ด้านศิลปะ ด้านดนตรีและกีฬา ด้านความถนัดและความสนใจ ของนักเรียน โดยในการสอน 
มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้ทุกรายวิชาและทุกหน่วยการเรียนรู้และคณะกรรมการระบบ
ร่วมกับฝ่ายบริหารได้วางแผนดำเนินการระบบให้เป็นระบบ Best Practice ต่อจากระบบ การดูแล
ช่วยเหลือในปีการศึกษา 2551 
   3. การจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมีการดำเนินการแบบประชาธิปไตย นักเรียนเลือกทำ
กิจกรรมตามความสนใจโดยอิสระและหลากหลาย เป้าหมายของทุกลุ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และวิธีการประเมินผลการทำ
กิจกรรมของครูโดยบันทึกเวลาภาระงานการทำกิจกรรมชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที ่

      1.1 อาคารเรียนบางหลังซึ่งมีอายุการใช้งานนาน เก่า พื้นห้องเรียนชำรุด สึกกร่อน เช่น 
อาคาร 4 ควรได้รับการปรับปรุง ขัดพื้น ทาสีใหม่ จัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
   1.2 การรณรงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านการรักษาความสะอาดและมีจิตสาธารณะ 
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปีการศึกษา 2550 - 2551 โรงเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
อาคารใหม่ และนักเรียนต้องใช้โรงอาหารชั่วคราว คับแคบ ไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร 
   1.3 ห้องน้ำนักเรียนซึ่งมีจำนวนน้อย ไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับจำนวนรวมของนักเรียน
ทั้งหมด ทำให้เกิดกลิ่น ควรได้รับการดูแล ทำความสะอาดให้บ่อยครั้งในวันหนึ่ง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมเพิ่มเติมข้างอาคารสำนักงาน 1 หลัง 
   1.4 ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็ง
ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการดำเนินการสู่วิธีทางปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุน
และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตร 

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

1. ด้านผลการจัดการศกึษา 
      1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ไม่มีการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น 
    2. สถานศึกษาควรวางรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือที่วัดความสามารถด้านการคิด 
ของผู้เรียนให้ชัดเจน โดยประสานความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ วางแผนร่วมกันตาม
กรอบการนำทักษะ การคิดสู ่การพัฒนาผู้เรียนที ่สถานศึกษาการกำหนดไว้ในระบบการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ไม่มี 

3. ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      1. สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระให้มีพัฒนาการสูงข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      2. ครูควรมีการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อการเรียนมากขึ้น
และนำผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาสูงขึ้น 
  4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      ไม่มี 
 
นวัตกรรมหรือตวัอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา 
  รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสถาบันวิจยัและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) 
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1. สภาพปัญหา 
             1. จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่จำนวนห้องเท่าเดิมทำให้นักเรียนแน่นห้องเรียนซึ่งไม่เอื้อ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             2. ครูทุกคนมีภาระงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม และภาระงานสนับสนุนการเรียนการสอนและ  
การบริหารงานของโรงเรียน ทำให้ประสิทธิผลของงานของครูที่อยู่ในระดับดีมีจำนวนไม่มาก 
            3. ครูประจำการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทยอยเกษียณอายุราชการ 
ทำให้ต้องพัฒนาครูใหม่ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลา 

2. จุดเด่น 
            ด้านผู้เรียน  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตในการเรียน 
การสืบค้นข้อมูล สามารถสร้างองค์ความรู ้ด้วย ICT และมีผู ้เรียนชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์
ระดับประเทศ และสามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา 
ผู้เรียนทุกคนมีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน 



๑๒ 
 

             ด้านครู  ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง ให้ความรัก เอาใจใส่ เข้าใจผู้เรียนอย่างเสมอภาคทุกคน และมีความรักผูกพันในสถาบัน
ที่เป็นศิษย์เก่า มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในสถาบันนี้ 
             ด้านผู ้บริหาร  ผู ้บริหารมีความรู ้ความสามารถในการบริหารงานสูง มีภาวะผู้นำ  
มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการสร้างเกียรติยศสู่โรงเรียน พัฒนานักเรียน และพัฒนาครูโดยสนับสนุน  
การจัดโครงการ ก ิจกรรมที ่ส ่งเสร ิม และพัฒนาคุณภาพของนักเร ียนและครูควบคู ่ก ันไป  
โดยดำเนินการหาครู ให้มีจำนวนเพียงพอ คัดเลือกครูที่ขอย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และจัดให้มี  
การทดสอบครูที่จะเข้ามาใหม่ ได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 
            ด้านอัตลักษณ์  การจัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์สูงขึ้น สามารถสอบเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ ่มขึ ้น นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
ด้านต่าง ๆ มากมาย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน จะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ  
ที่โรงเรียน และนักเรียนได้รับ จึงควรดำเนินการต่อยอดไปเรื่อย ๆ และใช้วิธีพี่สอนน้องจะได้สร้าง
ความผูกพันระหว่างนักเรียนด้วยกัน 
            ด้านมาตรการส่งเสริม  การดำเนินงานของโรงเรียนระยองวิทยาคมในรูปของ        
การพัฒนาเชิงระบบที่เน้นกระบวนการ PDCA มีข้อดีที่ทุกกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/งาน มีรูปแบบ 
ขั้นตอนของการทำงานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในรูปของการประเมินทบทวน ซึ่งส่งผลให้
โรงเรียน มีข้อมูลที่จะใช้ในการวางแผน พัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. จุดที่ควรพัฒนา 
            1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง ให้ขวัญและกำลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการพัฒนา 
           2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่าน 
ตามนโยบายของโรงเรียน สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและจัดทำ 
แบบบันทึกการอ่านให้เป็นรูปธรรม 
          3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนและครูให้มากขึ้น 
               4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ หรือแบ่งเขตพื้นที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและความสะอาด 
              5. สร ้างค ่าน ิยมให ้ก ับน ักเร ียนในด ้านการทำความด ี  การร ักษาระเบ ียบว ินัย  
การมีจิตสาธารณะและการเป็น ผู้ใฝ่เรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
อย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ทำกิจกรรม และประเมินผล 
              6. ควรมีการนิเทศภายในอย่างจริงจังและมีการบันทึกผลการนิเทศที่เป็นรูปธรรม อย่างเป็น
ระบบและมีรูปแบบเดียว เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
             7. จัดขนาดห้องเรียนให้มีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม 
             8. ควรเพิ่มอัตราครู (ประจำการ) ให้เพียงพอ หรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองในการจัดจ้าง
ครูสอนให้เพียงพอ 



๑๓ 
 

            9. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและหรือให้
ครูที่มีความรู้ นำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่โรงเรียนมีให้ให้คุ้มค่า
หรือจัดประกวด แข่งขันสร้างนวัตกรรมด้วยสื่อเทคโนโลยี เป็นการสร้างกำลังใจแก่ครูควบคู่ไปกับการพัฒนา 



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

 
  ในปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์พิจารณาความสำเร็จของมาตรฐานที่วางไว้ เป็นดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                      
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑.๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
    เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  นักเรียนร้อยละ ๘๖ มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเย่ียม   เมื่อผลการประเมินสูงกวา่ค่าเป้าหมาย  
   ดีเลิศ        เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      ด ี            เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓ 

      ปานกลาง    เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกวา่ร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

      กำลังพัฒนา   เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
    กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการ
ประเมินผลมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในสาระการอ่านและการเขียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประกวด
แข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านและเขียน เช่น การเขียนเรียงความ  
การเขียนย่อความ การอ่านทำนองเสนาะ การเขียนบทร้อยกรอง ในกิจกรรมจากวันสุนทรภู่  
สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ และกำหนดการประเมินผลมาตรฐานการศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็น
ระดับชั้นปี จัดทำแบบประเมินผลมาตรฐานการศึกษา ของแต่ละระดับชั้นเรียน และกำหนดการวัด
และประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาและเป็นไปตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นครูผู้สอนทุกระดับชั้นดำเนินการการประเมินผลมาตรฐาน และ
ส่งผลการประเมินตามกำหนดเวลาที่วางไว้ ครูผู้ดูแลรับผิดชอบการประเมินผล ให้คำแนะนำ ปรึกษา
ในการดำเนินการประเมินผลของครูผู้สอนในทุกระดับชั้น ตรวจสอบทบทวนผลการประเมินผลเพื่อ
นำไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในปีการศึกษาต่อไป 

 ผลการพัฒนา  นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการอ่าน การเขียน อยู่ในระดับ                   
ดีเลิศ ขึ ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี ่ยร้อยละ  ๙๒.๙๙ ซึ ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ 
รายละเอียด ดังแผนภูมิ 1 



๑๕ 
 

แผนภูมิ 1  รอ้ยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน แยกตามระดับชั้น 
              ในระดับดีเลิศข้ึนไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  จากแผนภูมิ 1 ผลการประเมินของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน แยกตาม
ระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๙ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ  
ร้อยละ ๘๖ ถ้าแยกผลการประเมินตามระดับชั ้นก็สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกระดับชั้น
เช่นเดียวกัน 
 

  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 

    ๑.๑.๒) ผู ้เรียนมีความสามารถในด้านการสื ่อสารทั ้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๖ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป 
   ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเย่ียม   เมื่อผลการประเมินสูงกวา่ค่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ข้อ 
      ดีเลิศ        เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      หรือต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
      ดี             เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
      ไม่เกินร้อยละ ๓ 

      ปานกลาง   เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ ๓  
      แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
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๑๖ 
 

      กำลังพัฒนา   เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนา
ความสามารถด้านการสื่อสารให้แก่นักเรียนทุกคน โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมิน เครื่องมือ และ
เกณฑ์การประเมิน เช่น การฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน จัดให้มีกิจกรรมและโครงการ
ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา และการสื่อสารให้แก่นักเรียน โดยมอบหมายให้ 
  1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประเมินความสามารถด้านการสื่อสารของนักเรียน       
ทุกระดับชั้น 
  2) กลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ภาษาต่างประเทศประเมินความสามารถด้านการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น 
  ตามประเด็นพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาและ
เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการตรวจสอบทบทวนผลการประเมิน เพื่อนำไปวางแผน
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
    ผลการพัฒนา 
  1) นักเร ียนทุกระดับชั ้นมีผลการประเมินความสามารถด้านการสื ่อสารภาษาไทย             
ระดับดีเลิศ ขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๙ ซึ ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 86 
รายละเอียด ดังแผนภูมิ 2 

แผนภูมิ 2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป  
     แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
   จากแผนภูมิ 2 นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยระดับ      
ดีเลิศขึ้นไป เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.09 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 86 เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลการประเมิน
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีผลการประเมินต่ำกว่า 
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๑๗ 
 

ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาจจะเนื ่องมาจากเนื ้อหาในทักษะการสื ่อสารของนักเร ียนระดับ 
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีความยากและซับซ้อนมากกว่าระดับชั ้นอื ่น ๆ ประกอบกับนักเร ียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น ทำให้ผลการประเมินด้าน 
การสื่อสารต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การวิเคราะห์แนวคิดและประเมินค่าจากเรื่องที่ฟังและดู 
การพูดโต้แย้ง การพูดอภิปราย เป็นต้น 
  ดังนั ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม/โครงการ  
ที่ฝึกทักษะด้านการสื่อสารของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทุกระดับชั้น เช่น กิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนภาษาไทย เป็นต้น 
  2) นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับ    
ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 รายละเอียด 
ดังแผนภูม ิ3 

แผนภูมิ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป   
              แยกตามระดบัชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
       จากแผนภูมิ 3 นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ    
ระดับดีเลิศขึ้นไป เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.61 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75          
เม ื ่อพ ิจารณารายละเอียด พบว่า นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงช ั ้นม ัธยมศึกษาปีที่  4                   
มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที ่กำหนดไว้ ส่วนนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
        ทั้งนี ้กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียน 
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
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๑๘ 
 

  ๑.๑.3) ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดคำนวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  นักเรียนร้อยละ 7๕ มีความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเย่ียม   ผลการประเมินสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
      ดีเลิศ        ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      ด ี            ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓ 
      ปานกลาง   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกวา่ร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
      กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้ว ัดของหลักสูตร และจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน        
ด้านการคิดคำนวณผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET นอกจากนี ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ยังส่งเสริมความสามารถใน          
การคิดคำนวณ เช่น เข้าร่วมการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(TEDET) การแข่งขัน ASMO International 2021 เป็นต้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
แต่งตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเพื ่อวางแผน        
การดำเนินงาน กำหนดรายละเอียด จัดทำเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด ชี้แจงเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 1.1.3 ให้นักเรียนทราบ ในระหว่างปีการศึกษาครูผู้สอนประเมินตามสภาพจริง  
ในชั้นเรียน และเมื่อสิ้นปีการศึกษา ครูประเมินจากแบบวัดความสามารถด้านการคิดคำนวณของ      
แต่ละระดับชั้น ติดตามผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละ   
ปีการศึกษา เพื ่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการต่อไป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู ้เกี ่ยวข้อง            
มีการตรวจสอบทบทวนแบบวัดความสามารถด้านการคิดคำนวณแต่ละระดับชั้น หาค่าความยากง่าย
ความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินของแบบทดสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมิน    
เพื่อวางแผนแก้ไขและพัฒนาในปีต่อไป 
  ผลการพัฒนา  นักเร ียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการคิดคำนวณระดับ              
ดี ขึ ้นไป เฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๐๗ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 รายละเอียด         
ดังแผนภูมิ 4 



๑๙ 
 

แผนภูมิ 4  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ แยกตามระดับชั้นระดับ ดี 
     ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
  แผนภูมิ 4 นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการคิดคำนวณระดับ ดี ขึ ้นไป      
เฉลี่ยรวมทุกระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 92.07 โดยนักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินสูงกว่า        
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
  สำหรับปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการและ
กิจกรรม เพื ่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณให้แก่นักเร ียน เช่น โครงการส่งเสริม           
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ รวมทั้งจัดให้มี
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย 
   

  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

  ๑.๑.4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ประเมิน ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเย่ียม   ผลการประเมินสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
      ดีเลิศ        ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      ด ี            ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓ 
      ปานกลาง   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกวา่ร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
      กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
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๒๐ 
 

 กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ตามมาตรฐานตัวชี้วัดและสมรรถนะสำคัญของนักเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางฯ หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรรายว ิชา โดยใช้เทคนิคการจัดการเร ียน รู้ 
ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
การใช้คำถามเป็นฐาน การสอนแบบโครงงาน การใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แสดงความคิดเห็น รู้วิธีการแก้ปัญหา ขณะเดียวกันได้จัดทำโครงการสนับสนุน เช่น โครงการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนของกลุ่มสาระต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีกระบวนการดำเนินงานตามวงจรควบคุม
คุณภาพ (Deming Cycle) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและสมรรถนะสำคัญของนักเรียน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ประเมินผู้เรียนตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน ตรวจสอบทบทวนผลการประเมินผู้เรียนในรอบปีที ่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมิน       
เพื่อวางแผนพัฒนาโดยมีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ    
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมในปีการศึกษาต่อไป 

 ผลการพัฒนา  นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างเหมาะสม ในระดับ ดีเลิศ ขึ ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 8๕.๑๓ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย                
ที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 5 

แผนภูมิ 5  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
   จากแผนภูมิ 5 ค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป ของนักเรียนทุก
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ระดับชั้นเท่ากับร้อยละ 85.13 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั ้งไว้คือ ร้อยละ 85 เล็กน้อย เมื ่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า ทุกเรียนทุกระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ มีความใกล้เคียงกันและสูงกว่า
ค่าเป้าหมายเล็กน้อย 
  ทั้งนี้ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ให้มีความสามารถในการพัฒนานักเรียนด้านการคิดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้
โรงเรียนระยองวิทยาคมยังได้สมัครเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ส่งเสริมทักษะการคิด และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  ๑.๑.5) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน นักเรียนร้อยละ 9๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การทำงาน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรม ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเย่ียม   ผลการประเมินสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
      ดีเลิศ        ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      ด ี            ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓ 
      ปานกลาง   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกวา่ร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
      กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการสอนต่าง ๆ  โดยบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การนำเสนอจัดทำสื่อมัลติมีเดียนำเสนองาน จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ การส่งงานโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สื ่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Classroom, 
Google Meet, Zoom, E-Mail, Line, Facebook, YouTube เป ็นต ้น ให ้น ักเร ียนส ืบค ้นข ้อม ูลจาก
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือตามความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน สำหรับวิชา
คอมพิวเตอร์มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ โดยเน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม นอกจากนี้ กลุ่มสาระฯ ยังได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนา
นักเรียนด้านการสร้างผลงานมัลติมีเดีย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT ซึ่งมีผลการดำเนินการสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยได้มีกระบวนการดำเนินงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming 
Cycle) ในระหว่างปีการศึกษาครูมีการติดตามผลการประเมินเป็นรายบุคคลและภาพรวมของทั้ง
โรงเรียน เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพของโรงเรียน และสรุปผลการประเมินคุณภาพ
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ผู้เรียน จากนั้นตรวจสอบทบทวนผลการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาต่อยอดในปีต่อไป 
  ผลการพัฒนา  นักเรียนทุกระดับชั ้นมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และ 
มีคุณธรรม ไม่ละเมิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 99.๒7 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๖ 
 

 

แผนภูมิ ๖  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพือ่การเรียนรู้    
               การสื่อสาร การทำงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมระดับ ดีเลิศ ขึ้นไปแยกตาม 
          ระดับชั้น ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 
  จากแผนภูมิ 6 นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสาร      
เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม ระดับ ดีเลิศ ขึ ้นไป        
คิดเป็นร้อยละ 99.27 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 5 มีผลการประเมินระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามลำดับ โดยทุกระดับชั้น     
มีผลการประเมินสูงกว่าร้อยละ 95 
  ทั้งนีป้ีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่นักเรียน 
  

  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
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  ๑.๑.6)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้ และเผยแพร่ 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน   
   ๑. นักเรียน รอ้ยละ ๘5 มีการสร้างนวตักรรม  
   ๒. นักเรียน รอ้ยละ ๘๐ มีการนำนวัตกรรมที่สร้างข้ึนไปใช้  
   ๓. นักเรียน รอ้ยละ ๕๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นสู่สาธารณะ 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเย่ียม   มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าคา่เป้าหมาย จำนวน ๓ ขอ้ 
      ดีเลิศ       มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าคา่เป้าหมาย จำนวน ๒ ขอ้ เท่ากับหรือตำ่กวา่ 
      ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน 1 ข้อ 
      ดี           มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าคา่เป้าหมาย จำนวน ๑ ขอ้ เท่ากับหรือตำ่กวา่ 
      ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๒ ข้อ 
      ปานกลาง  มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือต่ำกวา่ค่าเป้าหมายไมเ่กินร้อยละ ๕  
      จำนวน ๓ ข้อ 

    กำลังพัฒนา   มีผลการปฏิบัติ ต่ำกว่าคา่เป้าหมายมากกวา่ร้อยละ ๕ 
  กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมอบหมายให้ครูทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้จัดการเรียนรู้  
แบบบูรณาการที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม นำไปใช้  และเผยแพร่ ส่งเสริมการสอนแบบ
โครงงาน การสอนแบบบูรณาการ สะเต็มศึกษา วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study) การสอนที่เน้นกระบวนการคิดเพื่อผลิตชิ้นงาน เน้นการลงมือปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการทำงาน IS โดยได้มีกระบวนการดำเนินงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) 
โดยประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน และ
วางแผนจัดทำโครงการสนับสนุน จัดทำแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน ให้สอดคล้องระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดตาม
มาตรฐานตัวชี ้ว ัดและสมรรถนะสำคัญของนักเรียน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ขับเคลื่อนให้ครูนำหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดทำระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง แล้ววัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนตามแบบประเมินและเกณฑ์การ
ประเมิน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการ รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานต่าง ๆ มีการติดตามผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้นและช่วงชั้น 
ตรวจสอบทบทวนผลการประเมินผู้เรียนแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาโดยมีกิจกรรม   
เช่น โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี ทำให้เกิดชิ้นงานในมิติต่าง ๆ 
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ ระบบที่วางไว้ได้มีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้ง
ทางสื่อออนไลน์ในหลายช่องทาง รูปแบบรายงาน การนำเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ และป้ายนิเทศใน
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ในปีการศึกษาต่อไป 



๒๔ 
 

  ผลการพัฒนา นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เฉลี่ยร้อยละ  
8๖.๗๗ นักเรียนนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ เฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๖๐ และนักเรียนมีการเผยแพร่นวัตกรรม
ที่สร้างขึ้นสู่สาธารณะ เฉลี่ยร้อยละ 6๕.๙๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๗ 
 

 
แผนภูมิ ๗ ร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม การนำไปใช ้และเผยแพร ่ 
              ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
  จากแผนภ ูม ิ  7 พบว ่าน ักเร ียนม ีการ เผยแพร่นว ัตกรรมท ี ่สร ้างข ึ ้นค ่อนข ้างน ้อย  
เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่มีการสร้างนวัตกรรม 
  ทั้งนี้ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการนำเสนอผลงานนักเรียน ผ่านการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา รายวิชา IS เนื่องในวันระยองวิทย์นิทัศน์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน
นักเรียนสู่สาธารณะอีกทางหนึ่ง 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 
  ๑.๑.7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษากำหนด 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน   
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ดีเลิศ (เกรดเฉลี่ย ๓) ขึ้นไป  
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
       ยอดเย่ียม   เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
       ดีเลิศ        เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  
   ด ี           เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 5  
       ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่าร้อยละ 5  
                                   แต่ไม่เกินร้อยละ 8 
       กำลังพัฒนา เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 8   
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๒๕ 
 

 กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนศึกษาวิเคราะห์             
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิทยากรภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการนำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันประกวดออนไลน์ในเวทีต่าง ๆ ทั ้งระดับจังหวัด เขตพื ้นที ่ ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเน่ือง  

๑. จัดทำเครื่องมือประเมินจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน                    
ทั้งระหว่างภาคและปลายภาค 

๒. ตรวจสอบทบทวนผลการประเมินผลมาตรฐานการศึกษา  
๓. วิเคราะห์จากการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
๔. เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
๕. นำไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในปีการศึกษาต่อไป 

      ผลการพัฒนา  น ักเร ียนร ้อยละ 9๐.๔๘ ม ีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนระด ับ ด ี เลิศ  
(เกรดเฉลี่ย ๓) ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๘๐ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๘ 
 

 
 

แผนภูมิ ๘ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีเลิศ (เกรดเฉลี่ย ๓) ขึ้นไป  
             ปีการศึกษา 2564 
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๒๖ 
 

                         จากแผนภูมิ ๘ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับดีเลิศ (เกรดเฉลี่ย ๓) ขึ้นไป 
พิจารณาตามระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ -๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๑ 90.84 92.73 86.95    
91.75 และ 98.14 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า จำนวนนักเรียน   
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป เฉลี่ยทุกระดับชั้น ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ร้อยละ 89.77 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 80.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 90.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 92.61 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 84.43 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 97.82 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 95.45 และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 96.85 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80  
     ในปีการศึกษา 2565 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดทำโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ    
ทางวิชาการให้กับนักเรียนและโครงการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู       
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   
  ๑.๑.8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น 
ที่สูงขึ้นและการทำงานหรือการประกอบอาชีพ 
      เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ๑) นักเรียนร้อยละ ๘๖ มีความรู้และทักษะพื้นฐานพร้อมที ่จะศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้นและการทำงานหรือการประกอบอาชีพ 
   ๒) นักเรียนร้อยละ ๘๖ มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการทำงาน
หรือการประกอบอาชีพ 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเย่ียม   ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง 2 ข้อ 
      ดีเลิศ        ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ข้อ เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือ 
      ต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
      ด ี            ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
      ไม่เกินร้อยละ ๓ 
      ปานกลาง   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
      กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรฯ คือ มุ่งสอนทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ เลือก
สาขาวิชาเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่



๒๗ 
 

สูงขึ ้น และการทำงาน หรือการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน มีกระบวนการดำเนินงานตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ คือประชุมคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและกิจกรรมแนะแนวเพื่อร่วมกันศึกษาแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองกับเป้าหมายตามมาตรฐาน วางแผนดำเนินงาน กำหนดหน่วยเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน/กิจกรรมวัดประเมินผล กิจกรรมด้านอาชีพ ครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปสอน
ในชั้นเรียน ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทุกระดับชั้น เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนา 
จัดทำแบบสำรวจที ่วัดเจตคติที ่ดีต่อการทำงานอาชีพ ความพร้อมที ่จะทำงานหรือประกอบอาชีพ 
ตรวจสอบทบทวน ประเมินการปฏิบัติงาน ตามระบบเรียนรู้ของครู แล้วนำผลการประเมินเพื่อวางแผน
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

ผลการพัฒนา  1) นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน
และการทำงานหรือการประกอบอาชีพ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๒๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๙ 

 
แผนภูมิ ๙ ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้และทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ 

   การทำงานหรือประกอบอาชีพแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 256๔ 
 
  จากแผนภูมิ ๙ นักเรียนทุกระดับชั้น มีความรู้และทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อใน

ระดับที ่สูงขึ ้นและการทำงานหรือประกอบอาชีพที ่สูงกว่าค่าเป้าหมายที ่กำหนดไว้ ยกเว้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งนี้อาจเนือ่งมาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ยังต้องใช้เวลาสำหรับการศึกษา
หาความรู้และค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง 

   ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการงานอาชีพ และโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ครู ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการทำงานหรือการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๒๘ 
 

      ๒) นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการทำงาน
หรือการประกอบอาชีพ คิดเป็นค่าเฉลี ่ยร้อยละ ๙๙.๙๐ ซึ ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที ่กำหนดไว้ 
รายละเอียดดังแผนภูมิ 10 
 

  

แผนภูมิ 10 ร้อยละของนักเรียนที่มีเจตคติที่ดพีรอ้มที่จะศึกษาต่อในระดบัที่สูงข้ึนแยกตามระดับชั้น  
      ปีการศึกษา 256๔ 
 

  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑.๒.1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็น
แบบอย่างได้                   
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเย่ียม เมื่อผลการประเมินสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ  เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ด ี   เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 3 
   ปานกลาง เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 3  

แต่ไม่เกิน  ร้อยละ 5 
   กำลังพัฒนา เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5  

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนระยองวิทยาคมดำเนินการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน               
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยกระบวนการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามแผนภาพ
ดังต่อไปน้ี 
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๒๙ 
 

 
แผนภาพ 1 กระบวนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม 
 
  ตามแผนภาพข้างต้น การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีรายละเอียด ดังนี้ 
โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนดำเนินการกำหนดวิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ TOPSTAR 
นอกจากนี้ ยังมีระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นเครื่องมือสำหรับครูในการดูแลให้
ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน โรงเรียนมอบหมายให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ร่วมกันพัฒนานักเรียน โดยครูที่ปรึกษาต้องจัดทำ
ทะเบียนรายชื่อนักเรียน บันทึกรายการข้อมูลของนักเรียน สำรวจปัญหาในการเรียนและชีวิต สรุปแบบ



๓๐ 
 

สัมภาษณ์พฤติกรรมนักเรียน ส่วนครูประจำวิชา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ต้องสำรวจลีลาการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลเพื่อจะได้นำผลการสำรวจไปใช้ในการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ ครูที่ปรึกษามีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูมที่เหมาะสมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้
นักเรียน  
  เนื่องจากปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนระยองวิทยาคมได้ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับระบบดูแลช่วยเหลือเป็น
รูปแบบออนไลน์ เช่น การบันทึกรายการข้อมูลนักเรียน การตรวจสอบปัญหาชีวิต การสัมภาษณ์
พฤติกรรมนักเรียน การบันทึกกิจกรรมโฮมรูม เป็นต้น ซึ่งครูที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม
จัดในรูปแบบออนไลน์ เช่น การตรวจสอบภาวะซึมเศร้า การรู้เท่าทันเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ ่งแวดล้อม การดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิดและการฉีดวัคซีน  การเรียนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นต้น ทำใหค้รูที่ปรึกษาก็ทำหน้าที่ได้ 
อย่างสมบูรณ์ เพื่อทำความรู้จักกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่านออนไลน์ 
ส่วนใหญ่ครูที่ปรึกษาจะเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% ในช่วงภาคเรียนที่ 1 เนื่องจากได้ดำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบออนไลน์ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อเฝ้าระวัง
พฤติกรรมต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยง ส่งเสริมให้เป็นคนดี มีวินัย ส่วนครูประจำวิชา 
ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับลีลาการเรียนรู้ของนักเรียนตามระบบเรียนรู้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียน 
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีความสมบูรณ์ 
ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย สังคมและอารมณ์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน ครูทุกคนมีหน้าที่คัดกรองนักเรียน เมื่อพบว่านักเรียนมีความเสี่ยง
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านร่างกาย
และสุขภาพ ดำเนินการแก้ปัญหา เช่น จัดสรรทุนการศึกษา และทุกสิ้นภาคเรียนครูที่ปรึกษาทุกคน 
จะทำการวิพากษ์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล ในแต่ละระดับชั้น เพื่อหาข้อสรุปและดำเนินการปรับแก้
พฤติกรรมนักเรียนที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นลำดับต่อไป   

 ผลการพัฒนา  นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ                
ดีเลิศ ขึ้นไปคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.21 มีรายละเอียดดังแผนภูมิ 11 



๓๑ 
 

 
แผนภูมิ 11 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีแยกตามระดับชั้น 
 
  จากแผนภูมิ 11 พบว่า ค่าเป้าหมายนักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดีต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอน
ในระบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษาทำให้โรงเรียนต้องงดจัดกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อลดความเครียด
จากการนั่งและการใช้สายตาจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กิจกรรม
เข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมประชุมระดับชั้น กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวัน
พระ กิจกรรมทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทีโ่รงเรียนใช้
ในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียน เมื่อขาดการปลูกฝังหรือปลูกฝงั      
ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ผลการประเมินจึงต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 3.79    
ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติ โรงเรียนได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ 
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่ กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมนำคุณภาพชีวิต กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์โรงเรียนน่าอยู่ กิจกรรม
มีวินัยสร้างคน จิตอาสาสร้างชาติ กิจกรรมมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม ร.ย.ว. รวมใจถวาย
เทียนพรรษา เป็นต้น 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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๓๒ 
 

  ๑.๒.2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

 เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  นักเรียนร้อยละ 92 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเย่ียม   ผลการประเมินสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ        ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี             ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 3 
   ปานกลาง   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกวา่ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 
   กำลังพัฒนา   ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนระยองวิทยาคม เน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนที ่เก ี ่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี การอนุร ักษ์ว ัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ ่นและ              
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้            
ที่เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภาษาถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญต่าง ๆ  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีความรุนแรงและยัง
ไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลกระทบกับหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบทั้งครูและ
นักเรียนในการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้สถานศึกษาต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ
สอนเป็นแบบออนไลน์ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา จึงต้องมี
การปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ที่ให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้เข้าร่วม
แข่งขันตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตร และกิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพวาดสำหรับนักเรียนใน
โรงเรียน กิจกรรมลงนามถวายพระพรทางออนไลน์ เพื่อให้ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ผลการพัฒนา  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 9๓.๘๔  
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 12 
 



๓๓ 
 

 
แผนภูมิ 12  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย       

มีส่วนร่วมในการอนรุักษว์ัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 
  จากแผนภูมิ 12 พบว่า ค่าเฉลี ่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที ่มีความภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
ทุกระดับชั้นมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วงร้อยละ 92.94 - 94.80  
      ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณธรรม สำนึกรักสิ่งแวดล้อม และ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยมากขึ้น 
 
 

  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

 ๑.๒.3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอยู ่ร ่วมกันบน 

ความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเย่ียม   เมื่อผลการประเมินสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
      ดีเลิศ        เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
      ด ี           เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๓ 
      ปานกลาง   เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายมากกวา่รอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
      กำลังพัฒนา   เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕ 
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๓๔ 
 

  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการในรายวิชาของตนเองตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง 
ที่หลากหลายและสมรรถนะผู้เรียนซึ่งอยู่ในหลักสูตรแกนกลางฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มภาษาเอเชียตะวันออก  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนตระหนักในภาวการณ์ของโลกที่มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและวิธีชีวิต ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
จากผู้อื ่น รู้จักให้เกียรติและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย เช่น โครงการ CSEP (Thailand Singapore Civil Service Exchange 
Program) ระหว ่างโรงเร ียนระยองว ิทยาคมกับ Dunman High School จ ัดก ิจกรรมช ุมน ุม 
ตามความสนใจ กิจกรรมค่ายต่าง ๆ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมวันทานาบาตะ 
กิจกรรมวันชาติเกาหลี ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการคิดร่วมกัน ส่งเสริมภาวะ
ผู้นำผู้ตาม การยอมความรับคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทางสังคม   

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้สถานศึกษา 
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ ซึ ่งในการดำเนินการ  
จ ัดก ิจกรรมท ี ่ส ่งเสร ิมให ้น ักเร ียนสามารถอย ู ่ร ่วมก ันบนความแตกต ่างและหลากหลาย  
ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  ค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศสออนไลน์ นักเรียนได้มีส่วนร่วมการตอบคำถาม การสร้างสื่อโปรโมทการท่องเที่ยว 
การทายคำศัพท์ การฝึกออกเสียง กิจกรรมเทศกาลตรุษจีนออนไลน์ “เสือส่งสุข” กิจกรรมคริสต์มาส
ออนไลน์  
  ผลการดำเนินงาน  นักเรียนมีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด กล่าวคือ
นักเรียนทุกระดับชั้น ยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป  
เฉลี่ยร้อยละ 97.56 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ ๑3 
 



๓๕ 
 

 
แผนภูมิ ๑3  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย  
   แยกตามระดับชั้น 
 
   จากแผนภูมิ 13 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายทุกระดับชั้นสูงใกล้เคียงกัน คืออยู่ในช่วงร้อยละ 94.74 - 100 
    ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจัดให้มีโครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมของชาติในอาเซียน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ 
ตามโอกาส เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความแตกต่างและหลากหลายของประเพณี
และวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
    ๑.๒.4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน   
   ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ สสส. กำหนด ในระดบั 
ดีเลิศ ขึ้นไป 
   ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางรา่งกาย  อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
   ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๑ มีสุขภาวะทางจติสังคม อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
        ยอดเย่ียม   เมื่อผลการประเมินสูงกวา่ค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ข้อ 
        ดีเลิศ        เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๒ ข้อ เท่ากับหรือต่ำกว่า

ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕  จำนวน 1 ข้อ 
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ดีเลิศข้ึนไป ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี



๓๖ 
 

        ด ี           เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๑ ข้อ เท่ากับหรือต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕  จำนวน ๒ ข้อ 

        ปานกลาง  เมื่อมีผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕  จำนวน ๓ ข้อ 
        กำลังพัฒนา  เมื่อมีผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕  ทั้ง  ๓ ข้อ 

 กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนรู้วิธีสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค บูรณาการ
ทุกรายวิชาตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน  
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนที ่มีพัฒนาการด้านน้ำหนัก ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน           
ทาง สสส. จัดป้ายนิเทศความรู้ จัดทำสวัสดิการโรงพยาบาล ส่วนเรื่องจิตสังคมนั้นให้ครูทุกคนดูแล
ภาวะจิตของนักเรียน ให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนครูแนะแนวส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักปรับตัว ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต พัฒนาสุขภาพกาย
และจิตให้สมบูรณ์ 
  ผลการดำเนินงาน   
   1) นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสส. ในระดับ ดีเลิศ      
ขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๓1 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้   
   2) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายอยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ                    
๙๗.53 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้   
   3) นักเรียนมีจิตสังคมอยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๒๕ ซึ่งสูง
กว่าค่าเป้าหมายสุขภาวะทางจิตสังคมที่กำหนดไว้  
  รายละเอียดดังแผนภูมิ 14 – ๑6 

 
แผนภูมิ ๑4  ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แยกตามระดับชั้น 
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๓๗ 
 

 
แผนภูมิ ๑5 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายสูงกวา่เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

แยกตามระดับชั้น 
 

 
แผนภูมิ ๑6 ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางจิตสังคมสูงกวา่ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
                แยกตามระดับชั้น 
 
           จากแผนภูมิ 16 ร้อยละของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  
มีสุขภาวะทางจิตสังคม ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมินสุขภาวะทาง
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๓๘ 
 

จิตสังคม ต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังมีพัฒนาการทาง
อารมณ์และสังคมไม่มากนัก เมื่อต้องเรียนออนไลน์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีผลต่อการ
พัฒนาทางจิตใจ อารมณ์ และสังคมของนักเรียน  
  ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ และสังคม อย่างหลากหลายและต่อเนื่องสอดแทรกในกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 จุดเด่น 

ด้านคุณภาพผู้เรียนคือ นักเรียนเก่ง ดี มีวินัย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ครูมีการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนโดยใช้วิทยากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดในระดับต่าง ๆ ได้รับรางวัล  
ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำแนะนำ 
ปรึกษาในการดำเนินการประเมินผลของครูผู้สอนในทุกระดับชั้น และมีการประเมินผลด้วยระบบ
ออนไลนเ์ต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรมีวิธีการประเมินผลที่หลากหลายในเชิงลึกและรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวไกลให้
มากขึ้น ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการสื่อสาร รูปแบบการประเมิน
ความสามารถของนักเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ การประเมินผลมีอุปสรรคเน่ืองจากความไม่เสถียรของ
อินเตอร์เน็ต ควรพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการคิดคำนวณให้สอดคล้องกับผู้เรียน และส่งเสริมให้
นักเรียนใช้ความสามารถไปสร้างและพัฒนานวัตกรรม ในปีการศึกษา 2564 ได้งดจัดกิจกรรมระยอง
วิทย์นิทัศน์ (การแสดงผลงานของนักเรียน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้นักเรียนบางกลุ่มไม่ได้นำเสนอผลงาน หรือปรับเปลี่ยนการเผยแพร่ผลงานทาง
ช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ควรจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ครบ
ทุกคนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเนื่อง และจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกด้าน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรของ
โรงเรียน 



๓๙ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                        
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏบิัติ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน  สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นำไปปฏิบัติ
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
            รายการการปฏิบัติ  
      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 ของโรงเรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
      ยอดเย่ียม     เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  ๗-๘ ข้อ 
      ดีเลิศ          เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  ๕-๖ ข้อ         
      ดี               เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  ๓-๔ ข้อ      
      ปานกลาง     เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  ๒ ข้อ      
      กำลังพัฒนา  เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

กระบวนการพัฒนา   
 ๑) โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังแผนภาพ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
   

  จากแผนภาพ 2 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (แผนกลยุทธ์ระยะยาว) 
และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามหลัก PDCA ดังนี้ 
    ๑) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ -
๒๕๖๕ ดำเนินการ ดังนี้ 
     คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพการณ์ของโรงเรียน (SWOT Analysis) 
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในของโรงเรียนที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกของ
โรงเรียน ที่เป็นโอกาส และอุปสรรค ศึกษาแผนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง แผนพัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดระยอง แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศึกษาธิการภาค 9 แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สะเต็มศึกษา การจัดการเรียน

แผนภาพ 2 กระบวนการกำหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ของโรงเรียน                
               ระยองวทิยาคม 
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การสอนในศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์ของจังหวัดระยอง การจัด 
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา หลักสูตรแกนกลางฯ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 
คณะกรรมการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษาให้ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง กำหนดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น ค่านิยมขององค์กร ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ของโรงเรียน เมื่อเสร็จแล้วทำการ ประชาสัมพันธ์ ทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น 
ค่านิยมขององค์กร ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของโรงเรียน ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ประชุมวางแผนการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ แล้วตรวจสอบความถูกต้องของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ปรับปรุงแก้ไข จัดทำรูปเล่ม นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ต่อประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบแล้ว
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนระยองวิทยาคม 
  ๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ประชุมชี ้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ออกคำสั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีตามขั้นตอน เมื่อเสร็จแล้วทำการตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการประจำป ีปรับปรุง
แก้ไข จัดทำรูปเล่ม นำเสนอประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบและ 
อนุมัติโครงการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ประเมินตนเองโดยให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมิน  
ตามเกณฑ์พิจารณาความสำเร็จของมาตรฐานที่ 2 ประเด็นพิจารณา 2.1 ที่กำหนดไว้ รวบรวมผลการ
ประเมิน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา ปัญหา อุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ สรุปผลการประเมินตนเอง รายงานผล 
และนำผลการประเมินตนเองไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนา การดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ ต่อไป 
  ผลการพัฒนา  โรงเรียนมี เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นำไปปฏิบัติได้ และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  โรงเรียนระยองวิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 
      ๑. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยทักษะภาวะผู้นำ           
ในศตวรรษที่ 21 
      ๒. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
       ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู ้

 ๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 ๕. พัฒนาครูให้มีทักษะการจดักระบวนการเรียนรูส้ำหรับศตวรรษที ่21 
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 ๖. พัฒนานักเรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลกบนพืน้ฐานของความเป็นไทย 
      ๗. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 
      ๘. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  เป้าหมาย 
      ๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน 
และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด 
   ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดย
มีหลักสูตรพิเศษและรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
   ๓. โรงเร ียนมีระบบเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื ่อ อ ุปกรณ์ 
สาธารณูปโภคที่ทันสมัย เพียงพอ พร้อมใช้งาน 
   ๔. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาพร้อมพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
   ๕. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
   ๖. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบที่ร่มรื่น มั่นคง ปลอดภัย รวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้ที ่พร้อมใช้งานและสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
   ๗. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
บูรณาการสะเต็มศึกษา ศาสตร์พระราชา และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ๘. คร ูและบ ุคลากรม ีความสามารถในการใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศ (ICT)                           
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน 
   ๙. ครใูช้การวจิัย สื่อ นวตักรรม เพื่อพัฒนานักเรยีนอย่างต่อเน่ือง 
   ๑๐. ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชพี 
   ๑๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
   ๑๒. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้  
อย่างมีประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการอ่าน 
   ๑๓. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง และ/หรือมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้ 
   ๑๔. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูงและผลิตผลงานด้านต่าง ๆ  ด้วยตนเอง
อย่างมีคุณภาพ 
   ๑๕. นักเรียนเป็นผู ้มีจิตสาธารณะ มีสำนึกในการบริการสังคม และมีจิตสำนึกใน            
การส่งเสริม พิทักษ์ปกป้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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   ๑๖. นักเรียนมีความละอาย รู ้ส ึกสำนึกผิด รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมหลัก  
12 ประการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑๗. นักเรียนมีความเข้าใจเกี ่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทยและเทศ ที่เหมือน/
แตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
   ๑๘. นักเรียนมีความรูพ้ืน้ฐานตามเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   ๑๙. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
      ๒๐. คณะกรรมการสถานศึกษา กำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
   ๒๑. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพัฒนาโรงเรยีน 

โรงเรียนได้สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ     
ของโรงเรียน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ ๙๕.๘๓ มีความเห็นว่าเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจของ
โรงเรียนมีความชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ สามารถนำไปปฏิบัติได้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในระดับ 
ดีเลิศ ขึ้นไป รายละเอียดดังแผนภูมิ 17 
 

 
แผนภูมิ 17 ร้อยละของความคดิเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                ที่มตี่อเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกจิ ของโรงเรียนระยองวิทยาคม  

 

  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจ

2. เป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน

3. เป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

4. เป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

5. เป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจ สอดคล้องกับโยบายของรัฐบาล

6.  เป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แห่งชาติ

7. เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจสามารถน าไปปฏิบัติได้

8.  เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ดีเลิศขึ้นไป
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 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย          
มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและเป็นแบบอย่างได้ 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการคุณภาพที่ชดัเจน 
   ๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
   ๓. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรมีส่วนรว่มในการจัดการศกึษา 
   ๔. โรงเรียนมีการนำข้อมลูมาใช้ในการปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเน่ือง 
   ๕. ระบบบริหารจัดการคณุภาพของโรงเรียนเป็นแบบอย่างได้ 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
       ยอดเย่ียม     เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๕ ข้อ 
       ดีเลิศ          เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๔ ข้อ 
       ดี               เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๓ ข้อ 
       ปานกลาง     เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๒ ข้อ 
       กำลังพัฒนา   เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ ๑ ข้อ 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนประชุมคณะทำงานทุกฝ่ายเพื่อร่วมกัน กำหนดมาตรฐาน
การศึกษา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน และ
ผู ้ร ับผิดชอบมาตรฐาน เพื ่อให้เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง การใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
แล้วใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที ่กำหนดขึ ้นนี ้ เป็นแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี และควบคุม กำกับ ติดตาม ให้มี 
การดำเนินงานตามแผน พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหาร 
จัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แล้วดำเนินการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำงานอย่างต่อเนื ่องตามวงจรเด็มมิ ่ง  (Deming Cycle/PDCA Cycle) รายละเอียด  
ดังแผนภาพ 3 
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แผนภาพ 3 ระบบบริหารจัดการคณุภาพของโรงเรียนระยองวิทยาคม 
 

อนึ่งโรงเรียนแต่งตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประชุมคณะคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานเกณฑ์พิจารณาระดับ
ความสำเร็จของมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วใช้
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดขึ้นนี้ ร่วมกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเร ียนระยองวิทยาคม ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จัดทำแผนปฏิบัต ิการประจำปี  
การศึกษา ๒๕๖๔ โดยจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   
ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงาน 
การบริหาร โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้น ผู ้บริหารและผู้ที ่ได้รับมอบหมาย  ควบคุม กำกับ 
ติดตาม ให้มีการดำเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นปีการศึกษา ดำเนินการประเมินตนเอง และสรุปผลการ

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

สถานที ่
 

 
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- แนวทางการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล   
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   
- การบูรณาการสะเต็มศึกษา  
- อาเซียน   
- การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล  -หลักการใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 
- วงจร PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR (ระบบสนบัสนุน)    
  ประกอบด้วย ระบบการนำองค์กรและระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ดำเนินงานตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที ่มีต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แล้วนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำงานในปีการศึกษาต่อไป 
  ผลการพัฒนา  โรงเรียนระยองวิทยาคม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) แนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากล และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR  
โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และการใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โดยมีขั้นตอน
การดำเนินงานที่ชัดเจน ดังแผนภาพ 3 และระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ซึ่งทำให้โรงเรียนระยองวิทยาคม ต้องจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษา แต่นักเรียนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ยังคงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เพียงร้อยละ ๐.๑๐ รายละเอียดดังแผนภูมิ 
18 และนักเรียนร้อยละ 9๖.8๗ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ ดี ขึ ้นไป 
รายละเอียดดังแผนภูมิ 18 

 

 
แผนภูมิ 18 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เทียบกับค่าเป้าหมาย 
 ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งไว้ 

 

นอกจากนี้ได้สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการบริหารจดัการคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ ๘๐.๘๑ มีความเห็นว่า โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพที ่ช ัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเน่ืองและเป็นแบบอย่างได้ ในระดับดีเลิศข้ึนไป รายละเอียดดังแผนภูมิ 19 

 
แผนภูมิ 19  ความคดิเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
                ของโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

เนื่องจากระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนเป็นแบบอย่างได้  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการ จนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน “ยอดเยี่ยม” ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (Internal Quality Audit : IQA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ และในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา และโรงเรียนนำร่อง EEC สำหรับ 
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โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วม

ผู้บริหารใช้มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยวงจร 
Deming (PDCA) ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR

โรงเรียนมีการจัดท าระบบการบริหารการเงิน เป็นไปตามขั้นตอนของ
กระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่ชัดเจนและ
ตรวจสอบได้

ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการประชุม วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส แล้วน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ …

แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน มีการจัดสรร
งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนโรงเรียน 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้มี…

ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียน
เป็นโรงเรียนคุณภาพยอดนิยม

เฉลี่ยรวม

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม



๔๘ 
 

ปีการศึกษา 2564 แม้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โรงเรียนต้อง
จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษา และจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เป็นวงกว้าง จึงไม่มีการจัดการประกวด แข่งขัน แต่โรงเรียนก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ำนวยการสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และโรงเรียนได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นเครื่องรับรองได้ว่ามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ๑. โรงเรียนพัฒนาวิชาการโดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
   ๒. โรงเรียนพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ที่สนองนโยบายของ สพฐ. 
   ๓. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรที ่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของนักเร ียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
   ๔. โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๕. โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
  เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
       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 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ ่มบริหารวิชาการพัฒนาระบบบริหาร           
จัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ และขับเคลื่อนให้ครูนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปจัดทำระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง แล้ววัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ตามระบบที่วางไว้ จัดให้มีการแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบด้วยระบบออนไลน์  
เมื่อสิ้นภาคเรียนให้มีการประเมินทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้ แล้วให้ครูนำผลการประเมินทบทวน
ระบบการจัดการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังมอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการจัดการประชุมคณะกรรมการ  
บริหารวิชาการทุกสัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และโรงเรียนยังเปิดโอกาส  
ให้บุคคลภายนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสม จัดให้มีการประชุม



๔๙ 
 

ผู้ปกครองและ เครือข่ายผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
วิชาการของโรงเรียน รายละเอียดดังแผนภาพ 4  

 
แผนภาพ 4  ระบบบริหารจัดการวิชาการโรงเรียนระยองวิทยาคม ตามหลัก PDCA 
                ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 
 
  การดำเนินงานพัฒนาวชิาการ ดำเนินงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) ดังนี ้

โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ที่ ๔๓/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา              



๕๐ 
 

ขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันศึกษาภารกิจ นโยบาย จุดเน้น อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของ
โรงเรียน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระ
รายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และแนวทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู ้ เร ียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดทำคู่มือ                
การบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้อง 
และเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนนำหลักสูตรลงสู่ชั้นเรียน ประสานความร่วมมือ 
จากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทาง           
การดำเนินการของหลักสูตร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา         
ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา   
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับสถานศึกษา 
สาธารณชน และผู ้เกี ่ยวข้องตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และ 
การบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปีที ่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผน
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
    ผลการพัฒนา   
   ๑. โรงเรียนพัฒนาวิชาการโดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) บริบทของโรงเรียน ความต้องการของ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของ
โรงเรียน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมี
หลักสูตรที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ รายละเอียดดังแผนภาพ 5 



๕๑ 
 

แผนภาพ 5 กระบวนการบริหารจดัการหลักสูตรตามหลัก PDCA ภายใตแ้นวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 
 
 การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยระบบ
สำคัญ 3 ระบบ คือ ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ซึ ่งทั ้ง ๓ ระบบ ดำเนินการตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR รายละเอียดดัง
แผนภาพ 6 - 8 
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แผนภาพ 6  กระบวนการระบบการเรียนรู้ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคดิเชิงระบบ ToPSTAR 
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แผนภาพ 7 กระบวนการดำเนินงานระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนตามหลัก PDCA  
   ภายใต้แนวคดิเชิงระบบ ToPSTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดกลุ่มนักเรียนและครูที่ปรึกษา 

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ส่งเสริม/พัฒนา 

รายงานผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียน 

 

 

ช่วยเหลือ/ส่งต่อ คัดกรอง 
 

พัฒนาระบบต่อเนื่อง 
 

ศึกษามาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แผนภาพ 8 กระบวนการระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ  
      ToPSTAR 

 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ของระบบกิจกรรม

พฒันาผู้เรียน 

ระบบ                                        
กิจกรรมแนะแนว 

ระบบ                                   
กิจกรรมนักเรียน 

ระบบกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน ์

วางแผนดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินกจิกรรมตามแผน 

ซ่อมเสริม ประเมินผล 

ไม่ผ่าน 
ผ่าน 

ส่งผลการประเมิน/                         
สรุปรายงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
๑. เวลาในการเข้าร่วม    
    กิจกรรม 
๒. การปฏิบัติกิจกรรม 
๓. ผลงาน ชิ้นงาน     
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ของผู้เรียน 



๕๕ 
 

2. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรที่สนองนโยบายของ สพฐ. 
  นอกจากโรงเรียนระยองวิทยาคมจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) แล้วยังมีการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมีรายละเอียดการจัดรายวิชาเพิ่มเติม ดังรายละเอียด 
ในภาคผนวก แผนภาพ ๙  
   นอกจากนี้ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุม และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่นักเรียนรวมกลุ่มและทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทางโรงเรียนตระหนักถึงความ
ยากลำบากในการทำกิจกรรมกลุ่ม เนื่องด้วยหลาย ๆ กิจกรรมของกิจกรรมชุมนุมและลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนได้จัดนั้น จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะ เป็นต้น และให้สอดคล้องกับ
นโยบายของ สพฐ. เพื่อลดความตึงเครียดในการนั่งเรียนออนไลน์ โดยใช้เวลาอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน 
จึงได้งดกิจกรรมดังกล่าวโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เวลา ในการทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
 

3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรที ่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจ ดังนี้  

  1)  หลักสูตรทั่วไป (Regular Program) จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการเรียน
ทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็นแผนการเรียนต่าง ๆ ได้แก่ แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, เตรียมวิศวะ, นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์, ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์, 
ศิลปะ - ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ และธุรกิจ, ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส, 
ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี  

  2)  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการเรียนเน้นเป็น
พิเศษเฉพาะทาง เช่น หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. , 
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ English Program และห้องเรียน Smart Com 
 นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการในการสอนวิชา  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (EIS) โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ฝรั ่งเศส 
ภาษาจีน ภาษาญี ่ปุ ่น ภาษาเกาหลี โดยครูต่างชาติเจ ้าของภาษา และทุกหลักสูตรมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และมีทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

นอกจากนี ้ หัวหน้ากลุ ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ ่มงาน หัวหน้างาน ได้นำผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการไปพัฒนากลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/งาน สู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารและครูนำ
ผลการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลภายนอก
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาไปบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ รายละเอียด ดังแผนภาพ 9 



๕๖ 
 

 
แผนภาพ 9  กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา 

 

 จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 – 6  
ที่มีต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผู้ปกครอง   
ร้อยละ ๔๐.๖๙ มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๔๔.๓๖ มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๑๐.๗๙ เฉย ๆ 
ร้อยละ ๐.๘๕ ไม่พึงพอใจ และร้อยละ ๐.๓๑ ไม่พึงพอใจมาก และนักเรียนร้อยละ ๒๐.๘๙ มีความพึง
พอใจมาก ร้อยละ ๔๕.๓๒ มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ ๒๒.๔๙ เฉย ๆ ร้อยละ ๓.๖๕ ไม่พึงพอใจ 
และ ร้อยละ ๑.๖๕ ไม่พึงพอใจมาก รายละเอียดดังแผนภูมิ  20 และ แผนภาพ 9  ตามลำดับ 
 

 
แผนภูมิ 20  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1–6 

      ที่มีต่อการใช้หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศกึษา 2564 
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แผนภูมิ 21  ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีต่อการใช ้
       หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 
 4. โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  โรงเรียนกำหนดให้ครูทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ครูต้องระบุจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (การเรียนรู้ 3R × 8C) ดังเอกสารอ้างอิง หน้า 161 
  นอกจากนี้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูผู้สอนในรายวิชา IS1 การศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ จัดการเรียนรู ้บูรณาการสะเต็มศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 หน่วย  
การเรียนรู้ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูผู้สอนในรายวิชา IS๒ 
รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

 5. โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
  โรงเรียนมีการจัดการการเรียนการสอน สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น  
เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญและสามารถนำความรู ้ประสบการณ์การเรียนรู ้เชื ่อมโยงกับชีวิตจริงได้  
ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ ่งม ีหลักสูตรรายว ิชาวิทยาศาสตร์อากาศยาน  
วิชาดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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  นอกจากนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใน 
ปีการศึกษา 2564 สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดีของนักเรียน ได้ดังแผนภูมิ 22 
 

 
 
แผนภูมิ 22  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑค์ณุลักษณะอันพึงประสงคแ์ละ 

     คา่นิยมที่ดีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2564 
 

จากแผนภูมิ 22 พบว่า จำนวนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมทั้งหมด 3,478 คน มีผล
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่ 1 คิดเป็นร้อยละ 98.88 ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 คิดเป็นร้อยละ 96.69 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 3 คิดเป็นร้อยละ 97.56 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 คิดเป็นร้อยละ 96.63 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 97.94 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ   
93.56 

อนึ่ง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน ตามความสนใจ ในลักษณะอาสาสมคัร 
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ โดยปีการศึกษา 
2564 นักเรียน ร้อยละ ๙๙.๙๓ มีผลการประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
รายละเอียดดังแผนภูมิ 23 
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แผนภูมิ 23 ร้อยละของนกัเรียนที่มผีลการประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
               ปีการศกึษา 2564 

 
จากผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียน ปีการศึกษา 

2564 พบว ่า น ักเร ียนผ ่านเกณฑ์การประเม ินก ิจกรรมเพ ื ่อส ังคมและสาธารณประโยชน์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 99.91 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 100 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 
99.76 
 จากการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันในระดับต่าง ๆ โดยปีการศึกษา 2564 รางวัลของ
นักเรียน จำแนกตามระดับของรางวัล เป็นรางวัลระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 42.06 รางวัลระดับภาค 
คิดเป็นร้อยละ 31.75 รางวัลระดับจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 10.32 รางวัลระดับอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 
9.52 รางวัลระดับสหวิทยาเขต และรางวัลระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 2.38 และรางวัลระดับ
เขตพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 1.59 
 จากการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยมีผลการดำเนินงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ จึงได้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ ห้องเรียน EPและ
ระบบกรเรียนรู้  
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ๑. โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารจัดการบุคลากร 
   ๒. โรงเร ียนส่งเสริมให้คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร ับการอบรม สัมมนา                
ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสมและตรงกับสายงานหรือวิชาที่สอน 
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๖๐ 
 

   ๓. โรงเรียนจัดสรรอัตรากำลังและจัดครูสอนตรงตามวิชาเอก  
   ๔. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตาม
แผนที่วางไว้  
   ๕. โรงเรียนมีแผนภูมิกระบวนการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ 
   ๖. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาให้
ครูมีวิทยฐานะสูงข้ึน 
  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   
  กระบวนการพัฒนา  วิเคราะห์มาตรฐาน องค์ประกอบ ข้อกำหนดและตัวบ่งชี้ของระบบ
พัฒนาบุคลากร สำรวจ พิจารณาความต้องการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
จัดทำระบบการบริหารจัดการบุคลากร  
  ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรตามระบบการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนสอนหรืองานที่รับผิดชอบ 
ส่งเสริมให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น หากขาดอัตรากำลังโรงเรียนดำเนินการเรียกบรรจุ หรือรับย้าย 
หรือประกาศรับครูอัตราจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ตามสาขาที่ขาดแคลน โดยให้เป็นตามระบบการบริหารจัดการ
บุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้ตรงกับสายงานหรือวิชาที่สอน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง  
  นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการบุคลากร ประเมินผลการพฒันา
บุคลากร หากไม่ผ ่านต้องดำเนินการปรับปร ุง แก้ไข และพัฒนา  แล้วสร ุปและรายงานผล 
การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารจัดการบุคลากร เช่น สรุปสถิติการเข้ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลโครงการสัมมนา ศึกษา 
ดูงานของโรงเรียน เป็นต้น 
  ตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารจัดการบุคลากรในรอบ
ปีที่ผ่านมากับเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานที่กำหนดไว้ แล้วใช้ผลการประเมินวางแผนการ
พัฒนาครูและบุคลากรในปีการศึกษาต่อไป 
  ผลการพัฒนา 
   1. โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารจดัการบุคลากร รายละเอียดดัง แผนภาพ 10  



๖๑ 
 

 
 

แผนภาพ 10 ระบบการบริหารจัดการบุคลากรตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 
 

  2. ครูเข้าร ับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม  เช ่น ประชุมสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนของครู EIS ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมเตรียมความพร้อม
สู่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงเรียน ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนใน 
ชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.14 รายละเอียดดังแผนภูมิ 24 
 



๖๒ 
 

 
แผนภูมิ ๒๔ ร้อยละของครูที่เข้าอบรม ประชุม สมัมนา ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 
 3. มีครูสอนครบชั้นและตรงตามสาขาวิชา ตามความต้องการของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN) และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที ่วางไว้   
คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. ครูจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และมีกระบวนการ
นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ชัดเจน ดังนี้ 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดทำระบบการบริหารเพื่อ
พัฒนาครูและบุคลากรอย่างชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนา
ตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม
พัฒนา สัมมนา ศึกษาดูงานให้ตรงกับสายงานหรือวิชาที่สอน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชน  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

ผลการพัฒนา  โรงเรียนมีแผนการบริการจัดการบุคลากรและกระบวนการนำชุมชน 
การเร ียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) รายละเอียดดังแผนภูมิ ๑ มีคร ูครบชั ้นและตรงตามสาขาวิชา  
ตามความต้องการของโรงเร ียนคิดเป็นร ้อยละ 100 โดยมีการอบรมครูเร ื ่องการทำ PLC  
อย่างเป็นระบบ รายละเอียดดัง แผนภาพ ๑1 
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๖๓ 
 

 

แผนภาพ ๑1 กระบวนการนำชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สูก่ารปฏิบัติ 
 

รูปแบบการดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนระยองวิทยาคม
ประกอบด้วย แผนดำเนินการ PLC ดังเอกสาร 1.8.1 และแบบบันทึกกลุ่ม PLC ดังเอกสาร 1.8.2  
โดยแบบบันทึกกลุ่ม PLC ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ระยะที่ 1 (Plan) ระยะที่ 2 (Do) และระยะ
ที่ 3 (See) 
 6. ครพูัฒนาตนเองเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวทิยฐานะที่สูงขึ้น  
  โรงเรียนสนับสนุนให้มีการครูขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยในปีการศึกษา 2564 ข้าราชการ
ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16  
   
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพและ
มีความปลอดภัย 

เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 
๒. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๓. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความปลอดภัย 
๔. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ 
๕. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มคีวามปลอดภัย 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
ยอดเย่ียม  เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๕ ข้อ 
ดีเลิศ   เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔ ข้อ 
ด ี เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๓ ข้อ 
ปานกลาง เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒ ข้อ 
กำลังพัฒนา เมื่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่า ๑ ข้อ 

 กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไป จัดทำระบบบริหารจัดการ
อาคารสถานที่และสิ ่งแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  
โดยจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และสิ ่งแวดล้อม ตามคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
บริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหาร โรงเรียนระยองวิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันพิจารณา ระเบียบ ข้อกำหนด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน แล้วจัดทำระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพ 12 
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แผนภาพ 12 กระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลัก PDCA            

 ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 
 
  ในแต่ละปีโรงเรียนดำเนินการตามระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแล อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าอาคารสถานที่ หัวหน้าอาคาร และมี
เจ้าหน้าที่ นักการ แม่บ้านประจำอาคาร สถานที่ รับผิดชอบดูแลรักษา ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่  
โดยกำหนด ตารางงาน ให้กับ เจ้าหน้าที่ นักการ และแม่บ้าน และมีการกำกับติดตาม ประเมินผล 
การทำงาน ตลอดเวลา เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประเมิน
ตนเอง และสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน แล้ววิเคราะห์ผล และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

ผลการพัฒนา   
โรงเรียนมีระบบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  
โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารฝึกงาน สระว่ายน้ำ โรงฝึกพลศึกษา หอประชุม 

โรงอาหาร ห้องน้ำ สวนหย่อม สวนสุขภาพ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน 
ภูมิทัศน์ของโรงเรียน สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ที่มีคุณภาพ มีความสะดวก ปลอดภัย 
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ร่มรื่น ทันสมัย พร้อมใช้งาน เช่น โครงการปรับปรุงห้องน้ำ จัดทำจุดล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือและจุดลา้ง
มือด้วยแอลกอฮอล์ จัดทำห้องไอโซลูชัน จัดทำฉากกั้นสำหรับโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียน ซ่อม
หลังคาโรงอาหาร ปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่โรงอาหารให้สะอาด เพียงพอ มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน 
และเพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing เพื่อระวังและป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ โครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โดย
ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อปรับปรุงระบบ
สายส่งไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการ ปลอดภัยและ 
มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โครงการจัดหาเพิ่มจำนวนถังขยะเพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการและแยกประเภทของขยะเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและนำไปกำจัด โครงการปรับปรุง
ระบบจัดเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่ วม  
น้ำขัง โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบเพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกัน  
การแพร่เชื้อโรคที่มาจากนกพิราบ โครงการจัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ และเอกสารแนะนำการปฏิบัติ
ตนเพื่อระวังและป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการเพิ่มจุดทำความสะอาด 
ล้างมือด้วยน้ำ และแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นไปตามมาตรการณ์ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 
  ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี ่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ผลดังแผนภูมิ 25 
 

 
 

แผนภูมิ 25 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม 
    ทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน กอ่นการดำเนินโครงการ ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 
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จากแผนภูมิพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านสภาพแวดล้อม
ทางสังคมมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.38 รองลงมาคือด้านความปลอดภัย คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.97 และสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.68 
ตามลำดับ 

 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
  เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน   
   ๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจน 
   ๒. โรงเรียนใช้โปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนการบริหารจัดการ
เหมาะสมกับงาน 
   ๓. โรงเรียนมี Web Page ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลใน         
การบริหารจัดการ 
   ๔. โรงเรียนมีเทคโนโลยทีี่ทันสมัย พร้อมใช้งาน 
   ๕. ครใูช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจดัการเรียนการสอนเหมาะสมกับบทเรียน   
   ๖. นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  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 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนระยองวิทยาคม มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ตามวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) ดังนี้ 
 แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการดำเน ินงานจ ัดทำระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ และประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 (1) พัฒนาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้สะดวกตามความเหมาะสม เพื่อสำหรับ
ให้ครูและเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานข้อมูลและสารสนเทศดำเนินการรวมรวม จัดเก็บ และบันทึก
ข้อมูลของกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นหมวดหมู่ นำไปสู่การประมวลผลให้
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เป็นสารสนเทศที่ดี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถรายงาน และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
ต่อไป 
 (2) ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ บันทึก และรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องผ่านเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพระดับ
มัธยมศึกษา (SESA), ระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน (B-OBEC), ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
 (3) กลุ่มงานต่าง ๆ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีความ
เหมาะสมกับงาน เช่น ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ (E-Filling), ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP), การเบิกเงินจากคลังด้วยระบบการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai), การจ่ายเงิน/นำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online), 
การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ (Bill Payment/QR Code/Mobile 
Banking) 
 (4) ส่งเสริมให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับ
บทเรียน โดยโรงเรียนมีการจัดโครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน Google Workspace 
for Education Teaching & Learning การใช้โปรแกรมสมุดประเมินผลรายวิชา (Book Mark 
2551) ในการบันทึกคะแนน เพื่อคำนวณและประเมินระดับผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ และสรุปข้อมูลออกมาเป็นสารสนเทศ หรือเอกสาร ปพ.5 รวมทั้ง
การบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในระบบออนไลน์ และการดำเนินการในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน ์เป็นต้น 
 (5) สนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที ่ทันสมัยในการดำเนินการต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์หลักของโรงเรียน เช่น ระบบลงทะเบียนเรียน ดูผล 
การเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 ตรวจสอบทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำไป
วางแผนพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
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 ผลการพัฒนา 
 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ช ัดเจน มีประสิทธิภาพ 
รายละเอียด  ดังแผนภาพ 13  
 

 
แผนภาพ 13 ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 
 
 2. โรงเรียนมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่ทันสมัย                         
มาสนับสนุนการบริหารจัดการ พร้อมใช้งาน และมีความเหมาะสมกับงาน ได้แก่ ระบบรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ (E-Filling) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การเบิกเงินจากคลังด้วย
ระบบการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) การจ่ายเงิน/นำส่งเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางใน
รูปแบบต่าง ๆ (Bill Payment/QR Code/Mobile Banking) 
 3. โรงเรียนมีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้สะดวกตามความเหมาะสมเพื่อสำหรับให้
ครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและสารสนเทศดำเนินการรวมรวม จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล
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ของกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นหมวดหมู่ นำไปสู่การประมวลผลให้เป็น
สารสนเทศที่ดี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
 ทั้งนี้ โรงเรียนได้มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
รายละเอียดดังแผนภูมิ 26 

 
  

แผนภูมิ 26 ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลกลาง ระบบสารสนเทศของ     
                โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
 นอกจากนี้ โรงเรียนมีการดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ บันทึก และรายงานข้อมูลต่อหน่วยงาน             
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ระบบ
สารสนเทศด้านคุณภาพระดับมัธยมศึกษา (SESA), ระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน 
(B-OBEC), ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
และระบบรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 4. ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับบทเรียน 
ได้แก่ บริหารจัดการชั้นเรียนผ่าน Google Classroom จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน 
Google Workspace for Education Teaching & Learning การใช้ โปรแกรมสม ุดประเม ินผล
รายวิชา (Book Mark 2551) ในการบันทึกคะแนน เพื่อคำนวณและประเมินระดับผลการเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ และสรุปข้อมูลออกมาเป็นสารสนเทศ 
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หรือเอกสาร ปพ.5 รวมทั้งการบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ในระบบออนไลน์ และการดำเนินการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ 
เป็นต้น 
  5. นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์หลักของโรงเรียน เช่น ระบบลงทะเบียนเรียน ดูผลการเรียน 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระบบรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ฯลฯ 
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ส่งผลให้ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายทีก่ำหนดไว ้
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ ในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น 
  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เป็นระบบชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ 
ToPSTAR กลุ่มบริหารงานทั้ง ๔ กลุ่ม สามารถบริหารจัดการให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีกระบวนการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน มีหลักสูตรที่หลากหลาย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยพร้อมใช้งาน  
มีระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและยั่งยืน ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ 3 มาตรฐาน สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถสูงกวา่คา่
เป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้จะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โรงเรียน
ระยองวิทยาคมต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตลอดปีการศึกษา แต่ยังมีผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ในระดับยอดเยี่ยม (ค่าความสำเร็จของเป้าหมายสูงกว่าที่โรงเรียนกำหนดไว้) ทุกประเด็นพิจารณา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ที่ยั่งยืน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
3.1  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 

1. ครรู้อยละ 100 จดักระบวนการเรียนรู้ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วดัของหลักสูตร  

2. ครรู้อยละ 83 จดักระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
3. ครรู้อยละ 83 จดัการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  
4. ครรู้อยละ 83 มีแผนการจดัการเรียนรูท้ี่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้

จริง  
5. ครรู้อยละ 83 จดัการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
ยอดเย่ียม 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  โรงเรียนมีนโยบายให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการจัดทำระบบ
ปฏิบัติงานของระบบการเรียนรู้ และแนวปฏิบัติในการจัดทำระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยมี
กระบวนการดำเนินงานพัฒนาตามวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) เร ิ ่มจากประชุม
คณะทำงานระบบการเรียนรู้เพื่อวางแผน การดำเนินงาน โดยร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำ
ระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน จากนั้นครูผู้สอน ทุกคนศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล  
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน จากนั้นครูผู้สอนนำระบบการเรียนรู้เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้น
ครูผู้สอนนำระบบการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (PLC) เพื่อให้ครูมีการวางแผนและสะท้อนผลในการจัดการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รูปแบบติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยจัดกิจกรรมการ
ประเมินทบทวนระบบการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนและประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามระบบ
การเรียนรู้ของครู เพื ่อนำผลการประเมินทบทวนไปใช้ปรับปรุงการจัดทำระบบการเรียนรู ้ใน 
ปีการศึกษาต่อไป รายละเอียดดังแผนภาพ 14 
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แผนภาพ 14  ระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยาคมตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ 
                   ToPSTAR 

 
ผลการพัฒนา  ครูร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 27 
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แผนภูมิ  27  ร้อยละของครูที่จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง  

ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ ปีการศึกษา 2564 

 
  จากแผนภูมิ 27 ครูร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี ้วัดของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 100 ครูร้อยละ 100  
จัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ซึ่งสูงค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 
83 ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งสูงค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้คือ ร้อยละ 83 ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการ
สอนได้จริง ซึ่งสูงค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 83 และครูร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ซึ่งสูงค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 83 
 

ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

3.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน                                                                                                        

 1. ครรู้อยละ 90 มีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 2. ครรู้อยละ ๕๕ มีการเผยแพร่งานนวตักรรมในการจดัการเรียนรู ้ 
 
 
 

100 100 100 100 100

50

60

70

80

90

100

ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร

ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง

ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
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           เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จ 
  ยอดเย่ียม  เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๒ ข้อ 

ดีเลิศ   เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑ ข้อ เท่ากับหรือ     
น้อยกว่าคา่เป้าหมาย ไมเ่กินร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 

ดี                 เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือนอ้ยกว่าคา่เป้าหมาย ไม่เกิน 
ร้อยละ ๕ จำนวน ๒ ข้อ 

ปานกลาง  เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่าคา่เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 
๕ จำนวน ๑ ข้อ 

กำลังพัฒนา    เมื่อมีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าคา่เป้าหมายมากกวา่ร้อยละ ๕ จำนวน  ๒ ข้อ  
 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูสร้าง  ผลิต และพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการผลิตและพัฒนานวัตกรรมของครูผู้สอนดำเนินการตามแผนภาพ 15    

 

 

 
แผนภาพ 15 แสดงกระบวนการสรา้ง ผลติ พัฒนาและนำนวัตกรรมไปใช้จัดการเรียนการสอน 
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ในการประเมินทบทวนระบบเรียนรู้ มีการติดตามผลการใช้นวัตกรรมประกอบการจัดการ
เรียนการสอนของครูทุกภาคเรียน ผลการประเมินไปพัฒนานวัตกรรม พร้อมกับรายงานความก้าวหนา้
ให้ผู้บริหารได้ทราบ  

ผลการพัฒนา  ครูร้อยละ 96.81 มีการสร้าง ผลิต พัฒนาและนำนวัตกรรมไปใช้จัดการ
เรียนการสอนมี และครูร้อยละ ๘๕.๑๑ มีการเผยแพร่งานนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังแผนภูมิ 28 

 

แผนภูมิ 28 ร้อยละของครูที่มีนวัตกรรมในการจดัการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
 
 จากแผนภูมิ 28 พบว่า ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมน้อยกว่าครูที่มีและใช้นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ได้กำหนดให้ครูทุกคนสร้างเว็บไซต์เก็บและเผยแพร่
ผลงานออนไลน์ทาง Google Site 
 

ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ครูมีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรม
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 3.3 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิน่ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                    

เป้าหมายความสำเร็จ 
    1. ครรู้อยละ 82 มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจดัการเรียนรู้  
    2. ครูร ้อยละ 82 สร้างโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองจากสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    3. ครรู้อยละ 82 ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
ยอดเย่ียม มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าคา่เป้าหมาย 3 ข้อ 
ดีเลิศ มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าคา่เป้าหมาย 2 ข้อ เท่ากบัหรือน้อยกว่าค่า

เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 1 ข้อ 
ดี มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าคา่เป้าหมาย 1 ข้อ เท่ากบัหรือน้อยกว่าค่า

เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 2 ข้อ 
ปานกลาง มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกวา่ค่าเป้าหมายมากกวา่ร้อยละ 

5 จำนวน 3 ข้อ 
กำลังพัฒนา มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมายมากกวา่ร้อยละ 5 จำนวน 3 ข้อ 
 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนได้ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ให้กับครูผู้สอน โดยมีกระบวนการปฏิบัติงาน เริ่มจากการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด การทบทวน คำอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ในการจัดทำแผนการสอน มีการวิเคราะห์
ผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศภายใน ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ให้เหมาะสม
กับผู้เรียน โดยสร้างโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนได้รายงานการใช้ สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา รายละเอียดดังแผนภาพ 16 
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แผนภาพ 16 แสดงกระบวนการปฏิบัติงานสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา  
         ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู ้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
 

ผลการพัฒนา  ครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื ่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
ครูร้อยละ 100 ได้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และครูร้อยละ 87.17 มีการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียน 
รายละเอียดดังแผนภูมิ 29 

วิเคราะห์ผู้เรียน 

PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนิเทศภายใน 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและตัวชี้วัด  

ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน 

นำสื่อ/นวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช ้

กำหนดการสอน/ จัดทำแผนการสอน/ ดำเนินการสอน 

สร้างส่ือ/นวัตกรรม 

ทบทวน คำอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ 

พบปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 

ประเมินผล 

รายงานผลการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
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แผนภูมิ  29 ร้อยละของครูที่มีการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ                                
                 เพื่อสรา้งโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ               
                 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 
 จากแผนภูมิ 29 พบว่า การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีผลการประเมินตนเองสูง
กว่าค่าเป้าหมาย 3 ข้อ เนื่องจากครูได้ปรับรูปแบบจากการสอนแบบปกติมาเป็นรูปแบบออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงนักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อม
ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็ปแลต แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โรงเรียน
จัดหาอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดสำหรับนักเรียนในสถานาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้แก่นักเรียนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถเข้าชั้นเรียน สืบค้นข้อมูล และสร้างโอกาสให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยรูปแบบออนไลน์ 

ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 100

87.17

ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ครูได้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

เป้าหมายความสำเร็จ 
      1. ครรู้อยละ 95 มีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง                 
                     2. ครรู้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบโดยใช้      
                                          เครื่องมือและวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบั 
    ตัวชี้วดั 
       3. ครรู้อยละ 80 มีการแจ้งผลข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 
       4. ครรู้อยละ 80 มีการนำผลข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนานักเรียน 
       5. ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จ 
                   ยอดเยี่ยม         เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 5  ข้อ 
  ดีเลิศ       เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 4  ข้อ 
  ดี            เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 3  ข้อ 
  ปานกลาง  เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 2  ข้อ 
  กำลังพัฒนา  เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 1  ข้อ 

กระบวนการพัฒนา  ครูดำเนินการวัดประเมินผลตามสภาพจริงมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน                  
ซึ่งมีแนวการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนชัดเจน ทั้งนี้ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง
ใช้เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบประเมินการพูด การเขียน 
การนำเสนอ แบบประเมินชิ้นงาน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อความ
ยุติธรรม ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ปรับรูปแบบและ
วิธีการที่ใช้ในการประเมินผลที่หลากหลายในเชิงลึกให้เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น พร้อมกับแจ้งผลการ
เรียนทางออนไลน์ให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ รายละเอียดดังแผนภาพ 17 
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แผนภาพ 17 กระบวนการวดัประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวทิยาคม 

ผลการพัฒนา  การปฏิบัติเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทุกรายการ กล่าวคือ               
ครูร้อยละ 100 มีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง มีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อยา่ง
เป็นระบบโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด มีการแจ้งผล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดดังแผนภูมิ 30 

                              

            
            ฯ 

             
                      

               
  ณ    ณ               

            
                     

    ถ   ำ  ญ 

                                
                                      

        
             

             
         

   

     

                     

        ๘       

             

                                      

                

             

ซ              

    ข           

      ข    

             

     ซ ำ       / 
      ซ ำ     

        / 

    ข         
     

C  

A  

    ข              

P  

D    



๘๒ 
 

 
แผนภูมิ 30 สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ 

และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้การแจ้งผล
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผูเ้รียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564 

 
 จากแผนภูมิ 30 พบว่า ครูร ้อยละ 100 มีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับชี้วัด มีการแจ้งผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และนำผล
ข้อมูลทางการเรียนย้อนกลับมาพัฒนานักเรียน รวมทั้งครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้อง
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้มีการรายงานการทบทวน ระบบการเรียนรู้ จัดทำแฟ้มระบบการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการสอนซ่อมเสริมมีการแจ้งผลการ
เรียนออนไลน์ จัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน มีการบันทึกคะแนนรายบุคคล แบบบันทึกพฤติกรรมการ
เรียน เพื่อนำข้อมูลทางการเรียนย้อนกลับมาพัฒนานักเรียน ทำให้ครูดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตลอดปีการศึกษา 
 จากการสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครองที่มีต่อการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน 
พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 86.00 มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้คือ ร้อยละ 80 รายละเอียดดังแผนภูมิ 3๑ 
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ครูมีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด

ครูมีการแจ้งผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูมีการน าผลข้อมูลทางการเรียนย้อนกลับมาพัฒนานักเรียน 
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 แผนภูมิ 31 ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน  
      ปีการศกึษา  2564 

 
 จากแผนภูมิ 31 พบว่า ผู ้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
นักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ซึ่งแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางดังนี้ เช่น แจ้งในคาบสอน 
นักเรียนพบครูผู้สอนในไลน์  ให้เพื่อนหรือหัวหน้าห้องช่วยเตือน หรือเพื่อนที่สนิทช่วยคิดช่วยสอนและ
ติดตามงาน เป็นตามระบบดูแลช่วยเหลือ พร้อมกับแจ้งครูที ่ปรึกษาและแจ้งหัวหน้าระดับ แจ้ง
ผู้ปกครอง เพื่อให้ครูดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้ และผู้ปกครอง
สามารถตรวจผลการเรียนทางออนไลน์จากเว็บไซต์โรงเรียน 

ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

3.5 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
1. ครรู้อยละ 82 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
2. ครรู้อยละ 82 จดัการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรยีนรู้ร่วมกัน 
3. ครรู้อยละ 80 จดัการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรงเชิงบวกอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสุขในการเรียนรู ้และรักที่จะเรียนรู้ 
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เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จ 
ยอดเย่ียม เมื่อมีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 4 ข้อ 
ดีเลิศ  เมื่อมีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 3 ข้อ 
ดี  เมื่อมีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 2 ข้อ 
ปานกลาง เมื่อมีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 1 ข้อ 
กำลังพัฒนา เมื่อมีผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนมีนโยบายให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
นอกจาก ที่นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้แล้วนั้น การได้มาซึ่งความรู้ต้องเกิดจากการจัด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย จึงเป็นหน้าที่สำคัญของครูผู้สอนที่จะออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน รวมถึงความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทั้งนี้ระบบการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก โดยมีการแนะนำ ดูแลช่วยเหลือผ่านขั้นตอนของการนิเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการของผู้นิเทศที่มุ่ง
ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
เพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน โดยมีกระบวนการดำเนินงานพัฒนาตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) โดยงานนิเทศดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนร่วมกัน 
ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด สร้างความเข้าใจให้ครูทุกท่านในเรื่องการนิเทศ จัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ใน
การดำเนินการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่งตั้งกรรมการนิเทศภายใน
จัดทำปฏิทินกำหนดการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการนิเทศตามปฏิทิน  จัดทำรายงาน
สรุปผลการนิเทศจากแบบบันทึกการนิเทศรายบุคคล งานนิเทศรวบรวมผลการนิเทศของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อสรุปผลและจัดทำรายงานต่อเขตพื้นที่การศึกษาประเมินมาตรฐาน เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงการการนิเทศในปีการศึกษาต่อไป รายละเอียดดังแผนภาพ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพ 18 กระบวนการดำเนินงานของงานนิเทศการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยาคม 

 
ผลการพัฒนา  ผลการปฏิบัติงานของระบบการเรียน โดยพบว่า การบริหารจัดการชั้นเรียน            

เชิงบวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.33 การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.39 การจัดการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรง เชิงบวกอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม คิด
เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.33 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนด้านผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
และรักที่จะเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.40 ซึ ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดดัง
แผนภูมิ 32 
 

 
 

การวางแผนและ 

การเตรียมการ 

การดำเนินการ 

สรุป 

5. กลุ่มสาระดำเนินการนิเทศตาม
ปฏิทิน 

     1. งานนิเทศชี้แจงรายละเอียด 

2. งานนิเทศจัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ใน
การดำเนินการนิเทศให้ทกุกลุ่มสาระ

4. จัดทำปฏิทินกำหนดการ 

นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่งตั้งกรรมการนิเทศ
ภายใน 

7. งานนิเทศรวมรวมผลการนิเทศของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้เพื่อสรปุผล 

6. กลุ่มสาระสรุปจากแบบบันทึกการนิเทศ
รายบุคคล  
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แผนภูมิ 32 ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประจำปีการศึกษา 2564 

 
จากแผนภูมิ 32 พบว่า ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน มีผลการประเมินมาก

ที่สุด รองลงมา คือ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และครูจัดการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรง เชิง
บวกอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนนักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ และรักที่จะเรียนรู้ ซึ่งไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องมาจากตลอดปีการศึกษา
นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่มีความสุขในการเรียน เกิดความเบื่อหน่าย 
เนื่องจากไม่ได้พบปะกับเพื่อนและครูผู้สอนโดยตรง ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนจะปรับลดเวลาเรียนและมี
ช่วงพักให้นักเรียน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน เพื่อจะช่วย
ให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายในการเรียนออนไลน์ได้บ้าง 
 
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 

 

89.33
91.39

89.33

77.40

50

60

70

80

90

100

ครูการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน  
ครูจัดการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรง เชิงบวกอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และรักท่ีจะเรียนรู้ 
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3.6 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน 
  1. ครูร้อยละ ๘๒ มีการทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น

ขั้นตอน  
    2. ครูร้อยละ ๘๒ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน  
ยอดเย่ียม  มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าคา่เป้าหมาย จำนวน 2 ขอ้  
ดีเลิศ   มีผลการปฏิบัติ สูงกว่าคา่เป้าหมาย จำนวน 1 ขอ้เท่ากับหรือน้อย

กว่าคา่เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 1 ข้อ  
ดี   มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกวา่ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 

จำนวน 2 ข้อ  
ปานกลาง  มีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกวา่ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 

จำนวน 1 ข้อ  
กำลังพัฒนา  มีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าค่าเป้าหมายมากกว่ารอ้ยละ 5 จำนวน 2 ข้อ   

   กระบวนการพัฒนา  การจัดทำ PLC เป็นระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยได้ดำเนินการ
จัดทำ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือข้ามระดับชั้นก็ได้ เพื่อนำ
ปัญหาที่พบกับนักเรียนต้องเรื่องเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วิธีการสอน และนำผลสะท้อนมา
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน ครูได้ดำเนินการจัดทำ PLC และรายงานผลการดำเนินงานทุก
เดือน ซึ่งการดำเนินการตามกระบวนการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติจริง  
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แผนภาพ 19 กระบวนการการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพี (PLC) สู่การปฏิบัติ 

 จากแผนภาพ 19  กระบวนการการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติโดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี ้ 
  ระยะที่ 1 PLAN (วางแผนการทำ PLC)  
    1. การรวมกลุ่ม PLC รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการเดียวกัน เช่นครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เดียวกัน หรือข้ามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ หรือข้ามระดับชั้นก็ได้ 
    2. ค้นหาปัญหา/แนวทางแก้ไข โดยครูในกลุ่มร่วมกันค้นหาปัญหาและคัดเลือกปัญหา
ที่ต้องการแก้ไขมา 1 ปัญหาจากนั้น หาแนวทางการแก้ปัญหานั้น  
    3. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา ออกแบบกิจกรรม วิธีการสอน หรือสื่อการเรียนรู้
ที่ช่วยในการแก้ปัญหา  
    4. แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ ครูในกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยน/เสนอแนะวิธีการในการ
แก้ปัญหา และปรับปรุงสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ใน การแก้ปัญหา  
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  ระยะที่ 2 DO (สังเกตการสอน)  
    ๕. แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ (ต่อ)  
    6. นำไปสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน ครูในกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นที่พบจาก
การสังเกตการณ์สอน พร้อมแนวทางการพัฒนาใน การจัดการเรียนรู้  
  ระยะที่ 3 SEE (สะท้อนผล) 
    7. สะท้อนผล ครูในกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลที่ผู้เรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้ สิ่งที่
จะพัฒนาต่อไป นำไปสู่ การสร้างนวัตกรรม  

ผลการพัฒนา  เนื่องจากครูมีผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนกำหนดทุก
รายการ กล่าวคือ ครูมีการทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน คิดเป็นร้อย
ละ 95 และ ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 94.50 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกรายการ รายละเอียดดังแผนภูมิ 33 

 

แผนภูมิ 33 ร้อยละของครูที่มีการทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน  
      และนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
จากแผนภูมิ 33 พบว่า ครูมีการทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และครู 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน จากกระบวนการการนำชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การปฏิบัติ โดยมีระยะที่ 1 PLAN (วางแผนการทำ PLC) ระยะที่ 2 
DO (สังเกตการสอน) และระยะที ่ 3 SEE (สะท้อนผล) อีกทั ้งโรงเรียนได้จัดทำระบบ PLC ทาง
ออนไลน์ เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถนับชั่วโมงตลอดปีการศึกษาได้ถูกต้อง  
   
  ผลการประเมินความสำเร็จของมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ครูมีการท า PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
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จุดเด่น 
 การปฏิบัติงานระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนมีขั้นตอนชัดเจน และจัดให้มีการทบทวนระบบ

การเรียนรู้ของครูทุกคนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ทำให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของผู้เรียน และจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งผู้เรียน
สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming 
Cycle : PDCA) และใช้หลักการมีส่วนร่วมกันระหว่างครูทั้งโรงเรียน มีการส่งเสริมให้ครูได้ดำเนนิการ
พัฒนางานวิจัยในชั ้นเรียน การใช้สื ่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้  ที ่ครู
เอื้ออำนวยให้นักเรียนได้นำสื่อเทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ที่
มีสู่ชีวิตจริง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ มีการรายงาน
การทบทวนระบบการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
ปฏิบัติงานระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนมีขั้นตอนชัดเจน รวมทั้งโรงเรียนได้สนับสนุนและส่งเสริมให้
ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ครูทุกคนเห็นความสำคัญของการจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ทำให้ผู ้เรียนรักที ่จะเรียนรู ้ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและ
ผู ้เรียน และครูมีการทำ PLC เพื ่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู ้อย่างเป็นขั ้นตอนและครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 
      จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูยังเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้การสอนน้อย จึงควรส่งเสริมให้ครูเผยแพร่
นวัตกรรมผ่านช่องทาง ๆ เช่น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของหน่วยงานทาง
การศึกษาต่าง ๆ และควรพัฒนา ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชันทางการศึกษาใหม่ ๆ มากยิ่งข้ึน ต่อเน่ือง ทั่วถึงและยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3  
 สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
สรุปผล 
  ในปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มีผลการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์พิจารณาความสำเร็จของมาตรฐานที่กำหนดไว้  ในระดับ ยอดเยี ่ยม  
ทั้ง 3 มาตรฐาน โดยมีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน แผนการพัฒนาในอนาคต  
และความต้องการการช่วยเหลือ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น : นักเรียนเก่ง ดี มีวินัย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยครูมีการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) โดยมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร และมีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ แม้ว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษา ครูก็สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับ
นักเรียนโดยใช้วิทยากรภายในและภายนอกโรงเรียน จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
แข่งขันในระดับต่าง ๆ และนักเรียนได้รับรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการหลายรายการ 
   จุดที่ควรพัฒนา : พัฒนาครูให้มีความสามารถในการวัดและประมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีกิจกรรม/โครงการที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศที่ ๒ ภาษาต่างประเทศที่ ๓ และภาษาอาเซียน พัฒนาเครื่องมือ
วัดความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณ  
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหาและ
การนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
นักเรียนผ่านระบบออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบโดยทั่วถึงกัน จัดโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ครบทุกคน ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  จุดเด่น : ทุกหน่วยงานในโรงเรียนมีการดำเนินงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming 

Cycle : PDCA) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นระบบ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นำไปปฏิบัติได้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ 
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ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน  มีระบบการ
จัดการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและมีความยั่งยืน ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษา ครูยังสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน 
  จุดที่ควรพัฒนา : ควรพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างตอ่เน่ือง เพื่อการจัดการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
    จุดเด่น : การปฏิบัติงานระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนมีขั ้นตอนชัดเจน และจัดให้มีการ
ทบทวนระบบการเรียนรู้ของครูทุกคนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ทำให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของ
ผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยฝึกให้ผู ้เรียนเกิดทักษะที่สำคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle : PDCA) และใช้หลักการมีส่วนร่วมกันระหว่างครูทั้งโรงเรียน มีการ
ส่งเสริมให้ครูได้ดำเนินการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน การใช้สื่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ครูเอื้ออำนวยให้นักเรียนได้นำสื่อเทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนเพื่อสร้างโอกาสให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้
บูรณาการความรู้ที่มีสู่ชีวิตจริง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีการรายงานการทบทวนระบบการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การปฏิบัติงานระบบการเรียนรู ้ของโรงเรียนมีขั ้นตอนชัดเจน รวมทั้งโรงเรียนได้
สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้ เรียน ครูทุกคนเห็นความสำคัญของ
การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและผู้เรียน และครูมีการทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
    จุดท่ีควรพัฒนา : การพัฒนาทักษะในการพัฒนาวิจัย สื่อ นวัตกรรมควรได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จากผลการประเมินตนเองของโรงเรียนระยองวิทยาคมปีการศึกษา ๒๕๖4 ที่สะท้อนภาพ
ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในระดับยอดเยี่ยม ทั้ง ๓ มาตรฐาน แต่มีข้อคน้พบว่า 
คณะครูพัฒนานวัตกรรมต่อยอดจากปัญหาที่พบในปีนี้ โดยในปีถัดไปควรมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ดึงดูด
ความสนใจนักเรียนมากขึ้น และเน้นนวัตกรรมที่มีความยืดหยุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online มีรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลที่หลากหลายในเชิง
ลึกและพัฒนาการประเมินให้รองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวไกล  จัดทำเครื่องมือการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่างกันตามลีลาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้
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การประเมินแบบออนไลน์ มีการสร้างเครื ่องมือวัดที ่ผ ่านการหาความค่าความยากง่ายและ 
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้การประเมินระหว่างเรียนควบคู่กับการประเมิน
ปลายปีในปีต่อไป มีจัดกิจกรรมหรือรูปแบบการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะในรูปแบบออนไลน์  
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และบูรณาการ 
สะเต็มศึกษาเข้าร่วมกับกลุ ่มงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้ด้าน
เทคโนโลยีและดิจิทัล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ทำให้ต้อง
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษา ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในครั้งต่อไป กิจกรรมหรือโครงการที่ยังไม่
มีแผนสำรองกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามปกติได้ ควรจัดทำแผนสำรองควบคู่กันไปเสมอ เช่น 
การแสดงผลงานทางด้านอาชีพของนักเรียน ควรส่งเสริมรูปแบบการขายหรือออกร้านผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากกว่าเดิม   
 
ความต้องการและการชว่ยเหลือ 
  1. มีรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลที่หลากหลายในเชิงลึกและรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาที ่เก ิดขึ ้นขณะมีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อการสื ่อสาร 
ในการจัดการเรียนการสอน การประชุม หรือการสื่อสารทางไกลได้ดว้ยตนเอง ตลอดจนการวัดผลและ
ประเมินผลในรูปแบบ Online อย่างหลากหลาย 
   3. ฝึกและบังคับใช้วินัยจราจรให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจำวันของทุกคน 
   4. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เช่น จัดระบบจราจร
ภายในโรงเรียนโดยจัดทำป้ายสัญลักษณ์ เส้นจราจร ให้ครบถ้วนชัดเจน ปรับปรุงพื้นถนนที่ขรุขระ 
และปรับปรุงทัศนวิสัยในการมองเห็นถนนของผู้ขับขี่ยานพาหนะบริเวณทางเลี้ยว ทางแยก 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนระยองวิทยาคม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 

ยอดเย่ียม 

๑.๑.๑  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ในการอ่านและการเขียน 
          สูงกวา่เป้าหมายที่ 
          สถานศกึษากำหนด 

นักเรียนร้อยละ ๘๖ มีความสามารถในการอา่น การเขียน 
ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึน้ไป  

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ       ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี            ผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                 ไม่เกินร้อยละ ๓ 
   ปานกลาง  ผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                 มากกว่ารอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
   กำลังพัฒนา  ผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมาย   
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตวัชี้วดัสาระ   
การอา่น การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
๒. รางวัล เกียรติบัตร จากการประกวด  
แข่งขัน ทักษะการใช้ภาษาไทย 
๓. ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการอา่น เช่น 
เรียงความ หนังสือเล่มเล็ก สื่อภาษาไทย การ
แสดงละคร โครงงาน รายงานการศกึษาค้นคว้า 

ยอดเย่ียม 

๑.๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ในการสื่อสารทั้ง      
          ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
          สูงกวา่เป้าหมายที่ 
          สถานศกึษากำหนด 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๖ มีความสามารถในการสือ่สาร    
    ดว้ยภาษาไทย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการสือ่สาร    
    ดว้ยภาษาอังกฤษ ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
 
 

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตวัชี้วดัสาระ     
การฟัง ด ูพดู และการเขียน วรรณคดีและ
วรรณกรรมวิชาภาษาไทย 
๒. ผลการประเมินคุณภาพตามตวัชี้วดัสาระ 
การฟัง การอา่น การพูดและการเขียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 

   ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๒ ข้อ 
   ดีเลิศ      เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๑ ข้อ 
                เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ำกว่า 
                คา่เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
   ดี           เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
                หรือต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓ 
  ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                มากกวา่ร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
  กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                  มากกวา่รอ้ยละ ๕ 

๓. นักเรียนผ่านการทดสอบการวดั
ความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ CEFR 
๔. รางวัล เกียรติบัตร จากการประกวดแข่งขัน 
การพูด การเขียนของนักเรียน 

ยอดเย่ียม 

๑.๑.๓  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ด้านการคดิคำนวณ  
          สูงกวา่เป้าหมายที่ 
          สถานศกึษากำหนด 

นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคดิคำนวณ 
ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ด ีขึ้นไป 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี            เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมาย 
                 ไม่เกินร้อยละ ๓ 
   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                 มากกว่ารอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตวัชี้วดัวิชา
พื้นฐาน สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์   
๒. รางวัลดา้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และนานาชาต ิเช่น 
รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนรางวัล
เพชรยอดมงกุฎ รางวัลสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย รางวัลการประเมินความสามารถ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น 
(TEDET) รางวัลแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ รางวัลโครงการ ASMO THAI 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

Ceremony Awards ๒๐๒๑ โครงงาน
คณิตศาสตร ์
๓. การจดักิจกรรมส่งเสรมิการคดิคำนวณ เช่น  
กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมตอบปัญหา
โครงงานคณติศาสตร์ โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร ์ฯลฯ 

ยอดเย่ียม 

๑.๑.๔  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ในการคิดวิเคราะห์ 
          คิดวจิารณญาณ  
          อภิปรายแลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น แก้ปัญหา  
          และนำไปประยกุต์ใช ้
          ในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
          อยา่งเหมาะสม 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ประเมิน ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ ขึ้นไป 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี            เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมาย 
                 ไม่เกินร้อยละ ๓ 
   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                 มากกว่ารอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

๑. ผลการประเมินคุณภาพการคดิวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหา ตามเกณฑ์การประเมินของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๒. รางวัลจากการประกวด แข่งขัน และผลงาน
ของนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวจิารณญาณ การแก้ปัญหา 
 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 

ยอดเย่ียม 

๑.๑.๕  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ในการใช้เทคโนโลยี 
          ในการสื่อสาร เพื่อพัฒนา 
          ตนเองและสังคมในด้าน 
          การเรียนรู้ การสื่อสาร  
          การทำงานอย่าง 
          สร้างสรรค์และ 
          มคีุณธรรม 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
เพื่อการเรียนรู้ การทำงาน และสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม  
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  
 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ      เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี           เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
               ไม่เกินร้อยละ ๓ 
   ปานกลาง เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                มากกวา่ร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
   กำลังพัฒนา เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                  มากกวา่รอ้ยละ ๕ 

๑. ผลการประเมินตามตวัชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
๒. รางวัลจากการประกวด แข่งขัน และผลงาน
ของนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 

ยอดเย่ียม 

๑.๑.๖  ผู้เรียนมีความสามารถ 
          ในการสรา้งนวัตกรรม  
          มกีารนำไปใช้และ 
          เผยแพร ่

๑. นักเรียน รอ้ยละ ๘๕ มีการสร้างนวตักรรม  
๒. นักเรียน รอ้ยละ ๘๐ มีการนำนวัตกรรมที่สร้างข้ึนไปใช้ 
๓. นักเรียน รอ้ยละ ๕๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น     
    สู่สาธารณะ 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๓ ข้อ 
 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
๒. สถิติจำนวนนักเรียนที่เรียนวิชา IS๓ 
๓. สถิติจำนวนนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันจัด
แสดงผลงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรม 

 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
   ดีเลิศ       เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                จำนวน ๒ ข้อ 
                เท่ากับหรือน้อยกว่าคา่เป้าหมาย ไมเ่กิน 
                ร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
   ดี           เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๑ ข้อ 
                เท่ากับหรือน้อยกว่าคา่เป้าหมาย ไมเ่กิน 
                ร้อยละ ๕ จำนวน ๒ ข้อ 
   ปานกลาง เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                คา่เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๓ ข้อ 
   กำลังพัฒนา เมื่อมีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าคา่เป้าหมาย 
                  มากกวา่รอ้ยละ ๕ จำนวน ๓ ข้อ 

ยอดเย่ียม 

๑.๑.๗  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์
          ทางการเรียนตาม  
          หลักสตูรสถานศกึษา 
          สูงกวา่เป้าหมาย 
          ที่สถานศึกษากำหนด 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  
ดีเลิศ (เกรดเฉลี่ย ๓) ขึ้นไป  
 เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ที่กำหนดไว้ 
    ดีเลิศ        เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ที่กำหนดไว ้ 
 ดี          เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมาย 
   ที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 5  
 ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมาย 
   ที่กำหนดไว้มากกวา่รอ้ยละ 5 แต่ไม่เกิน 
   ร้อยละ 8 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
 กำลังพัฒนา เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
   มากกว่าร้อยละ 8    

ยอดเย่ียม 

๑.๑.๘  ผู้เรียนมีความรู้  
          ทักษะพื้นฐาน 
          และเจตคติที่ด ี 
          พร้อมที่จะศึกษาต่อ 
          ในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
          และการทำงาน หรือ 
          การประกอบอาชีพ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๖ มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่พร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชัน้ที่สูงข้ึนและการทำงาน หรือการ
ประกอบอาชีพ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๖ มีเจตคติที่ดพีร้อมที่จะศกึษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทำงาน หรอืการประกอบอาชีพ 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน ๒ ข้อ 
   ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๑ ข้อ 
                เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือต่ำกว่า 
                คา่เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕  จำนวน ๑ ข้อ 
   ดี            เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
                 หรือตำ่กวา่ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๓ 
   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                 มากกว่ารอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 
 
 

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามตวัชี้วดั   
    สาระการงานอาชีพ 
๒. ผลการสำรวจการสมคัรเข้าศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
๓. แบบสรุปการวัดเจตคติที่ดตี่อการทำงาน  
    อาชพี แบบวัดความรู ้ทักษะพื้นฐาน พร้อม 
    ที่จะทำงาน หรือประกอบอาชีพ 
๔. แฟ้มระบบเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการงาน 
    อาชพีรวมทั้งกจิกรรมแนะแนว 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเย่ียม 

๑.๒.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ 
          ค่านิยมที่ด ีสูงกว่า 
          เป้าหมายที่สถานศึกษา 
          กำหนด และเป็น 
          แบบอย่างได ้

นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม
ที่ดี ตามเกณฑ์การประเมิน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี            เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมาย 
                 ไม่เกินร้อยละ ๓ 
   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                 มากกว่ารอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
    ตามตัวชี้วดัในหลักสตูรแกนกลาง   
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  
    (ปรับปรุง ๒๕๖๑)   
๒. ผลการประเมินคุณลักษณะของลูกที่ดี   
    ตามตัวชี้วดัของโรงเรยีน  
๓. กิจกรรม/โครงการส่งเสริม คุณธรรม   
    จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
    เช่น กิจกรรมรณรงค์เน่ืองในวันต่อตา้น 
    ยาเสพติดโลก กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก   
     กจิกรรมวันงดดื่มสรุาแห่งชาติ โครงการ 
     สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและ    
     อบายมุข โครงการสภุาพบุรุษ สุภาพสตร ี  
     ศรีระยองวิทยาคม โครงการค่ายคณุธรรม 
     และจริยธรรม ม.๑ - ๖ โครงการปลูกฝัง 
     คุณธรรม จริยธรรม ของทุกระดับชั้น 
     โครงการสภานักเรียน 

ยอดเย่ียม 

๑.๒.๒  ผู้เรียนมีความภมูิใจ 
          ในท้องถิ่น เห็นคุณค่า 
          ของความเป็นไทย  
          มีสว่นรว่มในการอนุรักษ ์
          วัฒนธรรม ประเพณี  

นักเรียนร้อยละ ๙๒ มีความภาคภูมใิจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้น
ไป 

๑. ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
สาระที่ ๔ ประวตัิศาสตร ์อยู่ในระดับ ๓.๐๐ 
ขึ้นไป  



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
          และภูมิปัญญาไทย 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
   ดี            เมื่อผลการประเมินต่ำกวา่ค่าเป้าหมาย 
                 ไม่เกินร้อยละ ๓ 
   ปานกลาง  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                 มากกว่ารอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อผลการประเมินต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ 

๒. ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
สาระทัศนศิลป์ ดนตร ีและนาฏศิลป์ อยู่ใน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
๓. การเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษายึดโยงกับ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. การเข้าร่วมกจิกรรมแห่เทียนพรรษา ตัก
บาตรทุกวันพระ วันพอ่ วันแม่ ฯลฯ 

ยอดเย่ียม 

๑.๒.๓  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน 
          บนความแตกต่างและ 
          หลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ง
และหลากหลาย ในระดบัคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

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

๑. ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ สาระที่ ๑ หน้าที่พลเมือง อยู่ในระดับ 
๓.๐๐ ขึ้นไป  
๒. ผลการเรียนรู้ในกลุ่มภาษาเอเชียตะวันออก  
อยู่ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
๓. ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ อยู่ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
๔. การเข้าร่วมกจิกรรมวนัทานาบาตะ วัน
ตรุษจีน วันชาติเกาหลี วนัคริสต์มาสฯลฯ 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 

ยอดเย่ียม 

๑.๒.๔  ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง 
          ร่างกายและจิตสังคม  
          สูงกวา่เป้าหมายที่ 
          สถานศกึษากำหนด 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 
    มาตรฐานที่ สสส. กำหนด ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางรา่งกาย อยู่ในระดับ 
    ดีเลิศ ขึ้นไป 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๑ มีจิตสังคม อยูใ่นระดับ ดเีลิศ ขึ้นไป 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม  เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน ๓ ข้อ 
    ดีเลิศ       เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน ๒ ข้อ 
                 เท่ากับหรอืน้อยกว่าคา่เป้าหมายไม่เกิน 
                 ร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
    ด ี          เมื่อผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ๑ ข้อ 
                 เท่ากับหรอืน้อยกว่าคา่เป้าหมาย ไม่เกิน 
                 ร้อยละ ๕ จำนวน ๒ ข้อ 
    ปานกลาง เมื่อมีผลการประเมินน้อยกว่าคา่เป้าหมาย  
                  ไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๓ ข้อ 
    กำลังพัฒนา  เม่ือมีผลการประเมินน้อยกว่าคา่เป้าหมาย  
                     มากกวา่ร้อยละ ๕ จำนวน  ๓ ขอ้ 
 
 
 

๑. ผลการประเมินด้านนำ้หนักและส่วนสูงของ
นักเรียน 
๒. ผลการประเมินด้านสขุภาวะทางรา่งกาย
ของนักเรียน 
๓. ผลการประเมินจิตสังคม 
๔. สถิติของนักเรียนที่ใชห้้องพยาบาลตำ่กวา่
ร้อยละ ๒๐ 
๕. นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา สาระที ่๔ การสร้างเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค (พ ๔.๑) เกรด 
๓.๕ ขึ้นไป 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยอดเย่ียม 

๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และ 
       พันธกิจ ที่สถานศึกษา   
       กำหนด ชดัเจน สอดคล้อง  
       กับบริบทของสถานศึกษา  
       ความตอ้งการชุมชน 
       นโยบายรฐับาล   
       แผนการศึกษาแห่งชาต ิ  
       เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
       ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน  
สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาต ินำไปปฏิบัติได้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป  

รายการ การปฏิบัติ  
   ๑) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกจิ  
   ๒) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรยีน  
       มีความชดัเจน 
   ๓) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรยีน       
       สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียน 
   ๔) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรยีน  
       สอดคล้อง กับความต้องการชุมชน   
   ๕) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรยีน  
       สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล   
   ๖) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรยีน  
       สอดคล้อง กับแผนการศกึษาแห่งชาต ิ  
   ๗) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรยีน  
       นำไปปฏิบัติได ้
   ๘) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรยีน  
       ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน 
 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 

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

ยอดเย่ียม 

๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการ 
       คุณภาพของสถานศึกษา 
       ที่ชดัเจน มีประสิทธิภาพ   
       ส่งผลต่อคุณภาพตาม 
       มาตรฐานการศึกษา 
       ของสถานศึกษา  
       โดยความร่วมมอืของ 
       ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย  
       มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ 
       ปรับปรุงพัฒนางาน              
       อยา่งต่อเน่ือง และเป็น  
       แบบอย่างได ้

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการคุณภาพที่ชดัเจน 
๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 
    ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๓. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตร 
    มีส่วนรว่มในการจดัการศึกษา 
๔. โรงเรียนมีการนำข้อมลูมาใช้ในการปรับปรุงพฒันางาน 
    อย่างต่อเน่ือง 
๕. ระบบบริหารจัดการคณุภาพของโรงเรียนเป็นแบบอย่าง 
    ได ้

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม    เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๕  ข้อ 
    ดีเลิศ         เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๔  ข้อ 
    ด ี             เมื่อมีรอ่งรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๓ ข้อ 
    ปานกลาง    เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๒ ข้อ 
    กำลังพัฒนา  เม่ือมีรอ่งรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๑ ข้อ 

๑. แผนภูมิระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียน 
๒. แผนภูมิระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๓. แผนภูมิระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
กลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. แผนภูมิระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๕. แผนภูมิระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
กลุ่มบริหารวิชาการ 
๖. แผนภูมิระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๗. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
๘. ระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สูงกวา่ค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว ้
๙. รางวัลที่โรงเรียนได้รบัจากหน่วยงานต่าง ๆ 
๑๐. รางวัลที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้รับ 
๑๑. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองใน 
การระดมทรัพยากรเพื่อซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 
๑๒. การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
ศิษย์เก่า ครูเก่า ชุมชน หน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน ในกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน 
๑๓. สถิติการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก 

ยอดเย่ียม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวชิาการ 
      ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
      รอบดา้น ตามหลักสูตร 
      สถานศึกษา และ 
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย   
      เชื่อมโยงกับชีวิตจรงิ  
      และเป็นแบบอย่างได้ 

๑. โรงเรียนพัฒนาวิชาการโดยใช้การบริหารจัดการ 
    ดว้ยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.  
    (OBECQA) และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR อย่างเป็น 
    รูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนพัฒนาหลักสตูรที่สนองนโยบายของ สพฐ. 
๓. โรงเรียนพัฒนาหลักสตูรที่หลากหลาย สอดคลอ้งกับ 
    ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
๔. โรงเรียนพัฒนานักเรยีนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษ 
    ที่ ๒๑ 

๑.  แผนภูมิการบริหารหลักสูตร 
๒.  แผนภูมิระบบเรียนรู้ 
๓.  แผนภูมิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔.  การจัดการรู้แบบสะเต็มศึกษา 
๕.  กจิกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาเขต 
     เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
๖.  การจัดการเรียนรูต้ามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๗.  การจัดกจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
๕. โรงเรียนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับ 
     ชวีิตจริง 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม    เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน ๕ ข้อ 
    ดีเลิศ         เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน ๔ ข้อ 
    ด ี             เมื่อมีรอ่งรอยการปฏิบัติ จำนวน ๓ ข้อ 
    ปานกลาง    เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน ๒ ข้อ 
    กำลังพัฒนา เมื่อมรี่องรอยการปฏิบัติ จำนวน ๑ ข้อ 

๘.  หลักสตูรโรงเรียนระยองวิทยาคม   
     มีแผนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน 
     เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
๙.  ความพึงพอใจของนักเรียน คร ูและ 
     ผู้ปกครองที่มีต่อการใช้หลักสูตร   
     สถานศึกษา  
๑๐. รางวัลที่โรงเรียนและนักเรียนได้รับ 
๑๑. สถิติการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน 
      ภายนอก 
๑๒. แฟ้มระบบการจัดการเรียนรู ้
๑๓. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
๑๕. โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๑๖. โครงการทัศนศึกษาที่ยึดโยงกับท้องถิ่น 
๑๗. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
๑๘. กิจกรรมตลาดนัดชมุนุม 
๑๙. ผลงานนักเรียน 

ยอดเย่ียม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้ม ี 
       ความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี   
       ตรงตาม ความต้องการของ 
       ครูและสถานศึกษา และ 
       จดัให้มีชุมชนการเรียนรู ้
       ทางวิชาชีพเพือ่พฒันางาน 

๑. โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารจดัการบุคลากร 
๒. โรงเรียนส่งเสริมให้ครแูละบุคลากรทางการศกึษา ไดร้ับ 
    การอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ตามความเหมาะสม  
    และตรงกับสายงานหรือวิชาที่สอน 
๓. โรงเรียนจดัสรรอัตรากำลังและจัดครูสอนตรงตาม
วิชาเอก  

๑.  แผนภูมิการบริหารจดัการบุคลากร 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศกึษา 
    ของโรงเรียน 
๓. สถิติการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
     ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ของคร ู



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
๔. โรงเรียนส่งเสริมให้ครจูัดทำแผนพัฒนาตนเอง และ 
    ดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้  
๕. โรงเรียนมีแผนภูมิกระบวนการนำชุมชนการเรียนรู้ 
    ทางวิชาชีพ (PLC) สูก่ารปฏิบัต ิ
๖. โรงเรียนส่งเสริมให้ครมูีการจดัตั้งชุมชนการเรียนรู้ 
    ทางวิชาชีพ (PLC) เพือ่พัฒนางาน 

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

๕. สถิติการเลื่อนวิทยฐานะของครู 
๖. แผนภูมิกระบวนการนำชุมชนการเรียนรู ้
    ทางวิชาชีพ (PLC) สูก่ารปฏิบัต ิ
๗. แผนดำเนินการ PLC 
๘. แบบบันทึก PLC 
๙. ภาพกิจกรรม PLC 

ยอดเย่ียม 

๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทาง 
      กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 
      การจดัการเรียนรู้อย่างมี 
      คุณภาพ และมีความ 
      ปลอดภัย 

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการอาคารสถานที ่และ 
    สิ่งแวดล้อม ที่ชดัเจน 
๒. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เอื้อต่อ 
    การเรียนรู ้อย่างมีคณุภาพ  
๓. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีความ 
    ปลอดภัย 
๔. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อ 
    การเรียนรู ้อย่างมีคณุภาพ  
๕. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่มคีวาม 
    ปลอดภัย 

๑.  แผนภูมิระบบการดำเนินงานด้าน  
     สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที ่
๒.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
๓.  ภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
๔. สภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
๕. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
๖. สถิติการเกิดอุบัติเหตใุนโรงเรียน 
๗. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
    ของนักเรียน 
๘. ผลงานที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 

         เกณฑพ์ิจารณาระดับความสำเรจ็ของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน 
                 เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๕ ข้อ 
   ดีเลิศ      เมื่อการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน 
               เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔ ข้อ 
   ดี          เมื่อการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเป็นไป 
               ตามเป้าหมาย จำนวน ๓ ข้อ 
  ปานกลาง เมื่อการจัดสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเป็นไป 
               ตามเป้าหมาย จำนวน ๒ ข้อ 
  กำลังพัฒนา เมื่อการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
                 เป็นไปตามเป้าหมาย น้อยกว่า ๑ ข้อ 

    ภายในโรงเรียนของนักเรียน 
๙. จำนวนสื่อ เทคโนโลยทีี่เกี่ยวกับการเรียน 
    การสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
๑๐. จำนวนสื่อ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการเรียน 
    การสอน ทันสมัย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพดา้นสิ่งแวดล้อม 
    ของนักเรียน คร ูผู้ปกครอง และ    
    คณะกรรมการสถานศึกษา  

ยอดเย่ียม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
       การบริหารจดัการ  และ 
       จดัการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
       กับสภาพของสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัดเจน 
๒. โรงเรียนใชโ้ปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย
สนับสนุนการบริหารจัดการ เหมาะสมกับงาน 
๓. โรงเรียนมี Web Page ระบบสารสนเทศของโรงเรียน
สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการ บริหารจัดการ 
๔.  โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
๕ ครูใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ทันสมัย ในการจดัการ
เรียนการสอน เหมาะสมกับบทเรียน   
๖.  นักเรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ทันสมัย ในการ
สืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

๑. แผนภูมิการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ในการ
บริหารงานของกลุ่มงานต่าง ๆ 
๓. web page ของโรงเรียน 
๔. สถิติการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนของคร ู
๕. สถิติจำนวนนักเรียนที่มีการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี  
๖. แฟ้มระบบเรียนรู ้



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
     มีประสิทธิภาพ  

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

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเย่ียม 

๓.๑  ครูจดักระบวนการเรียนรู้ 
       ผา่นกระบวนการคดิและ 
       ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
       การเรียนรู้ ตวัชี้วดั 
       ของหลักสูตรสถานศึกษา 
       และสามารถนำไป 
       ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

๑. ครรู้อยละ ๑๐๐ จดักระบวนการเรียนรู้ ตรงตาม 
    มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร 
๒. ครรู้อยละ ๘๓ จดักระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ 
    คิดและปฏิบัติจริง 
๓. ครรู้อยละ ๘๓ จดัการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนสร้างความรู้ 
    ดว้ยตนเอง 
๔. ครรู้อยละ ๘๓ มีแผนการจดัการเรียนรูท้ี่สามารถนำไป 
    ใชจ้ัดการเรียนการสอนได้จริง 
 ๕. ครูร้อยละ ๘๓ จัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
     ในชวีิตได้   

       เกณฑพ์ิจารณาระดับความสำเรจ็ของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม  เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๕  ข้อ 
    ดีเลิศ        เมื่อมรี่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๔  ข้อ 

๑. แฟ้มระบบการเรียนรู ้(แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ) 
๒. รายงานการทบทวนระบบการเรียนรู้ 
๓. ชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
    ด ี         เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๓ ข้อ 
    ปานกลาง  เมื่อมีร่องรอยการปฏิบัติ  จำนวน ๒ ข้อ 
    กำลังพัฒนา เมื่อมรี่องรอยการปฏิบัติ จำนวน  ๑ ข้อ 

ยอดเย่ียม 

๓.๒  ครูมีนวตักรรมในการ 
       จดัการเรียนรู ้และมีการ 
       เผยแพร ่

 

๑. ครรู้อยละ ๙๐ มีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครรู้อยละ ๕๕ มีการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกวา่ค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๒ ข้อ 
   ดีเลิศ       เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน  ๑ ข้อ 
                เท่ากับหรือน้อยกว่าคา่เป้าหมาย ไมเ่กิน 
                 ร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
   ดี            เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                 ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๒ ข้อ 
   ปานกลาง  เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                 ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อมีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าคา่เป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ จำนวน ๒ ข้อ 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. สถิติการใช้นวัตกรรมของครูแต่ละกลุ่มสาระ
๓. สถิติครูที่มกีารเผยแพร่นวัตกรรม 
๔. รางวัลที่ครูไดร้ับ 
๕. ร่องรอย/หลักฐานการเผยแพร่นวัตกรรม 
     ของคร ู

ยอดเย่่ียม 

๓.๓ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      แหล่งเรียนรู้ รวมทัง้ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

๑. ครรู้อยละ ๘๒ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
    ในการจดัการเรียนรู้ 
๒. ครรู้อยละ ๘๒ สร้างโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
     ด้วยตนเองจากสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. แฟ้มระบบเรียนรู้ (แผนการจดัการเรียนรู้) 
๒. สรุปรายงานการใช้สือ่เทคโนโลยี 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลย ี
๔. ชิ้นงาน นวัตกรรมของครู  



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
      โดยสร้างโอกาสให้ผูเ้รียน 
      ได้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

๓. ครรู้อยละ ๘๒ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
                จำนวน ๓ ข้อ 
   ดีเลิศ     เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าคา่เป้าหมาย  
              จำนวน ๒ ข้อ 
              เท่ากับหรือน้อยกว่าคา่เป้าหมาย ไม่เกิน 
              ร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
   ดี         เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าคา่เป้าหมาย ๑ ข้อ 
              เท่ากับหรือน้อยกว่าคา่เป้าหมาย ไม่เกิน 
              ร้อยละ ๕ จำนวน  ๒ ข้อ 
   ปานกลาง  เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                 ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๓ ข้อ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อมีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าคา่เป้าหมาย 
                   มากกว่าร้อยละ ๕ จำนวน ๓ ข้อ 

๕. ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
๖. แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
๗. สรุปโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่    
ยึดโยงกับท้องถ่ิน 
๘. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 

ยอดเย่ียม 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมิน 
       ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
       มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ 
       และวิธกีารวดัและ 
       ประเมินผลที่เหมาะสมกับ 
       เป้าหมายในการจดั 

๑. ครรู้อยละ ๙๕ มีการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง 
๒. ครรู้อยละ ๘๐ มีการตรวจสอบและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวชี้วดั 
๓. ครรู้อยละ ๘๐ มีการแจ้งผลข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 

๑. รายงานการทบทวนระบบการเรียนรู้ 
๒. แฟ้มระบบการเรียนรู ้
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
๕. บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
๖. มีการแจ้งผลการเรียนออนไลน ์



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
       การเรียนรู้ การแจง้ผล 
       ให้ข้อมูลย้อนกลับ   
       แก่ผู้เรียนและนำผลมา 
       พัฒนาผู้เรียน 

๔. ครรู้อยละ ๘๐ มีการนำผลข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา
นักเรียน 
๕. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน 

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

๗. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
๘. แบบบันทึกคะแนนรายบุคคล 
๙. แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน 

ยอดเย่ียม 

๓.๕  การบริหารจดัการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักทีจ่ะเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

๑. ครรู้อยละ ๘๒ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๒. ครรู้อยละ ๘๒ จดัการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรยีนรู้ 
    รว่มกัน 
๓. ครรู้อยละ ๘๐ จดัการเรียนรู้ที่มีการเสริมแรงเชิงบวก    
    อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสุขในการเรียนรู ้และ 
    รักที่จะเรียนรู ้

๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
๒. บันทึกท้ายแผนการจดัการเรียนรู ้
๓. แบบบันทึกการนิเทศ 

 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 

         เกณฑพ์ิจารณาระดับความสำเรจ็ของมาตรฐาน 
    ยอดเย่ียม  เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                  จำนวน ๔ ข้อ 
    ดีเลิศ        เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                   จำนวน ๓ ข้อ 
    ด ี         เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                  จำนวน ๒ ข้อ 
    ปานกลาง  เมื่อผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย  
                  จำนวน ๑ ข้อ 
    กำลังพัฒนา เมื่อผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

๓.๖  มีชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทาง
วิชาชพีระหวา่งครูและผูท้ี่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

๑. ครรู้อยละ ๘๒ มีการทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้อยา่งเป็นข้ันตอน 
๒. ครรู้อยละ ๘๒ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เกณฑ์พิจารณาระดับความสำเร็จของมาตรฐาน 
   ยอดเยี่ยม  เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกวา่ค่าเป้าหมาย  
                 จำนวน ๒ ข้อ 
   ดีเลิศ       เมื่อมีผลการปฏิบัติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                จำนวน ๑ ข้อ 
                เท่ากับหรือน้อยกว่าคา่เป้าหมาย ไมเ่กิน 
                 ร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
 

๑. PLC แผนดำเนินการ  
๒. รายงานการจดัทำ PLC  

 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน พิจารณาจาก 
   ดี            เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                 ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๒ ข้อ 
   ปานกลาง  เมื่อมีผลการปฏิบัติ เท่ากับหรือน้อยกว่า 
                 ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๕ จำนวน ๑ ข้อ 
   กำลังพัฒนา  เมื่อมีผลการปฏิบัติ น้อยกว่าคา่เป้าหมาย 

               มากกว่าร้อยละ ๕ จำนวน  ๒ ข้อ 
 





 
คำสั่งโรงเรียนระยองวิทยาคม  

ท่ี ๒๒๗/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประเมินมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

……………………………………. 
 

   ด้วยการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน    
จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 27 มาตรา 85 และมาตรา 
86 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดว้ย 
 ๑. นายพรศักดิ์  ทิพยว์งษ์ทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมปอง  โชคนิมติร   รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารทั่วไป  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางรชยา  แพงศร ี    รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล / กรรมการ  
           รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ  
 ๔. นายวรีะวัฒน์  เพ็ชรฉกรรจ ์   รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ       ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 ๖. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นายวัชรินทร์  นระทัด ครู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและให้คำปรึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน 
 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบและประเมินมาตรฐานการศึกษา มีดังนี ้  
มาตรฐานที่ 1  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
ประกอบด้วย 
       ๑. นายเทวา  ชื่นชู                    ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวสราลี  ปะวันเนา                     รองประธานกรรมการ 
     ๓. นายวชัรินทร ์ นระทดั       กรรมการ 
     ๔. นางสาวณัฐพร  แสนทวีสุข      กรรมการ 
     ๕. คณะครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
     ๖. นางสาวมณีวรรณ  ลน้ล้ำ                     กรรมการและเลขานุการ 
     ๗. นางอนุช  กาลันสีมา                     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่   
  ๑. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกคนจัดทำแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารตามตัวชี้วัดของหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 



 
 

  ๒. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถในการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสาร และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อใช้ประเมินผล 
  ๓. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูประเมินผลผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสารตามมาตรฐานการศึกษา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดต้องดำเนินการ
พัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
  ๔. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมการอ่านและการเขียน บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด  
  ๕. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียน ไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๖. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๗. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

     1.1.๒ ผู ้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกว่าเป้าหมาย                 
ที่สถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย 
      1. นางสาวอัจฉรา ชาญสำโรง         ประธานกรรมการ 
      2. นางสาวมลฤดี ประภาสี                รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางวราภรณ์ รัตนเหลี่ยม              กรรมการ 
      4. นางดารณ ีแสงอ่อน                    กรรมการ 
      5. นางสาวสมนาถ ยอดมณี                กรรมการ 
      6. นางกฤษฎาพร สวุรรณประสิทธิ ์    กรรมการ 
      7. นางมยุร ีอาจทวีกลุ             กรรมการ 
      8. นางปุณณภา ศศิภาวรเมธ         กรรมการ 
      9. นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ     กรรมการ 
      10. นางรงค์วด ีรตันากร                   กรรมการ 
      11. นางสาวทัศนีย์ พรหมอารักษ์     กรรมการ 
      12. นางสาวนภสร รักษาสัตย์          กรรมการ 
      13. นางสาวจันทร์จิรา พรมมา          กรรมการ 
      14. นางสาววารุณ ีแสงดา                กรรมการ 
      15. นางสาววิลาพร ชุมภูกุล      กรรมการ 
      16. นางสาวรตันาภรณ์ อุปสาร       กรรมการ 
      17. นางสาวดวงฤทัย ใจดี          กรรมการ 
      18. นางสาวสุนิษา บุดดคีำ        กรรมการ 
      19. นางสาวอำภาพันธ์ ประสีระเก     กรรมการ 
      20. นางสาวจุฑาทพิย์ เจนธนานันท์      กรรมการ 
      21. นางสาวกรรณภัทร เรียงเทียมขวา     กรรมการและเลขานุการ 
      22. นายบรรจบ วงค์สพุรรณ์            กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่   
  ๑. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกคนจัดทำแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตร ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 



 
 

  ๒. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อใช้ประเมินผล 
  ๓. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกคนประเมินผลผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน  
การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการศึกษา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนดต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
  ๔. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

   ๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดคำนวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย 
      1. นายปัทม์  สินพานิช  โรจนพงษ์       ประธานกรรมการ 
        2. นางจรีาวดี  เกียรติกติติพงษ ์        รองประธานกรรมการ 
      3. ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 1, 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 
      4. ครูผู้สอนรายวิชาคณติศาสตร์ 3, 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
      5. ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 5, 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
      6. ครูผู้สอนรายวิชาคณติศาสตร์ 1, 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 
      7. ครูผู้สอนรายวิชาคณติศาสตร์ 3, 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
      8. ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 5, 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
      9. นางรัชดาวัลย ์ หิรัณยากาศ         กรรมการและเลขานุการ 
      10. นางสาวชนากานต ์จิตอาร ี        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
  1. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดคำนวณตามตัวชี้วัดของหลักสูตร สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
  ๒. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถด้านการคดิ
คำนวณและเกณฑ์การประเมินที ่ชัดเจน ตามตัวชี ้วัดของหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้
ประเมินผล 
  ๓. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูประเมินผลผู้เรียนด้านการคิดคำนวณตามตัวชี้วั ดของ
หลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดต้อง
ดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำ จนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
  ๔. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
  

   ๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 
      ๑. นายชัชวาลย ์ ใหม่สวสัดิ์      ประธานกรรมการ 
           ๒. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา      รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางขวัญใจ  สวุรรณ        กรรมการ 
      ๔.  นายไพฑรูย ์สิงห์ตา        กรรมการ 



 
 

      ๕.  นางสาวรุ่งทิพย ์นาวาประดิษฐ     กรรมการ 
      ๖.  นางสาวโสมวรรณ พันธุส์กุล     กรรมการ 
      ๗. นางสาวชุติมา  ยาวีระ       กรรมการและเลขานุการ 
      ๘. นางสาวพรรณภัสสร  พิพัฒน์วชัรา    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
  1. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา
และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
  ๒. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ เพื่อจัดทำข้อสอบ  
แนว PISA และเกณฑ์การประเมินผลให้ครอบคลุมการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแก้ปัญหา นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ประเมินผล 
  ๓. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูประเมินผลผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหานำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากพบว่าผลการ
ประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ต้องประสานงานกับผู้ที ่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการพัฒนานักเรียน  
แล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด   
  ๔. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

   ๑.๑.๕ ผู ้ เร ียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส ื ่อสารเพื ่อพัฒนาตนเองและสังคม  
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ประกอบด้วย 
      ๑. นางสาวโสมวรรณ  พนัธุ์สกุล     ประธานกรรมการ 
        ๒. นายวรรธนะ  คทัจันทร ์      รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางวิชดุา  จันทรพ์ราหมณ์      กรรมการ 
      ๔. นางสาวจารุภา  อทุัยธรรม      กรรมการ 
      ๕. นางสาวณฐพร  มั่นคง       กรรมการ 
      ๖. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์     กรรมการ 
      ๗. วา่ที่ รต.พงศกร  งามประเสริฐ     กรรมการ 
      ๘. นางสาวนงลักษณ์  แก้วยา      กรรมการ 
      ๙. นางสาวธัญญลักษณ ์ เหมัง      กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๐. นางสาวยุวดี  บำรุงชล       กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
  1. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมตามตัวชี้วัดของหลักสูตร สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
  ๒. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างส รรค์และ 



 
 

มีคุณธรรม และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื ่อใช้
ประเมินผล 
  ๓. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูประเมินผลผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผล
การประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
  ๔. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

   ๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมกีารนำไปใช้และเผยแพร่ ประกอบด้วย 
      ๑. นางฤทัย  ชูประเสริฐ       ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวกรรณิการ ์ เฮงสกุลวงษ์       รองประธานกรรมการ 
      ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
      ๔. นางสาวโสมวรรณ พนัธุ์สกุล     กรรมการ 
      ๕. นางสาวมณีรตัน์  สุวรรณวารี     กรรมการและเลขานุการ 
      ๖. นางสาวกัลยวรรธน์  สัตย์อุดม     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ   
มีหน้าที่  
  1. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้ และเผยแพร่เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
  ๒. กำกับ ดูแล ติดตามให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้ 
และเผยแพร่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย 
  ๓. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูประเมินผลผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรม การนำไปใช้ และเผยแพร่ตามมาตรฐาน
การศึกษา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที ่โรงเรียนกำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้ว
ประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด   
  ๔. เก็บผลงานนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
   ๑.๑.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   
ประกอบด้วย 
      ๑. นางฐิตาภา  แดงน้อย           ประธานกรรมการ 
               ๒. นางธนาภรณ ์ โคตรนารา                        รองประธานกรรมการ                  
      ๓. นางสาวนัฐฏ์ธปภา  หมายพาณิชย ์              กรรมการ                  
               ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
               ๕. นางสาวนิสา  ยั่งยืน                               กรรมการและเลขานุการ 
                 ๖. นางสาวอรทัย  พานนนท์                   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ   
มีหน้าที่ 
  ๑. รวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลตามมาตรฐานการศกึษา 
หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ต้องประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการพัฒนา
นักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำ จนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  



 
 

   ๒. เก็บร่องรอย ข้อมูลสารสนเทศไว้เป็นหลักฐาน 
  ๓. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๔. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
   ๑.๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการ
ทำงาน หรือการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 
      ๑. นางสาวธนภร จันทร์สวา่ง      ประธานกรรมการ 
        ๒.  นายศรายุทธ  สงมูลนาค      รองประธานกรรมการ 
      ๓.  นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์      กรรมการ 
      ๔. นางสาวศริิกมล วุฒิอินทร์      กรรมการ 
      ๕. นางสาวอัญรินทร ์ สันตติวงศ์ไชย    กรรมการ 
                  ๖.  นางสาวชฎานิศ  ช่วยบำรุง             กรรมการ 
      ๗. นางศิริวรรณ  เหมะศิวะ                กรรมการ 
      ๘. นางสาวอมรรตัน์  โคมทอง      กรรมการ 
                 ๙. นายสกล นาเครือ        กรรมการ 
      ๑๐. นายเหมราช วงศ์ศร ี                 กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๑. นางสาวพชิญาภา สมบูรณ์           กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่    
  1. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทำงานหรือการ
ประกอบอาชีพตามตัวชี้วัดของหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
  ๒. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทำงานหรือการประกอบอาชีพของนักเรียนและเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผล 
  ๓. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากพบว่าผลการ
ประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ต้องดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำ จนผลการประเมิน
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
  ๔. สรุปสารสนเทศการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานของโรงเรียน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและเป็นแบบอย่างได้ 
ประกอบด้วย 
      1. นางสาวแสงเดือน  โอทาน      ประธานกรรมการ 
      2. นางปุณณภา  ศศิภาวรเมธ      รองประธานกรรมการ 
      3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
      4. หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น     กรรมการ 
      5. นางสาวเพ็ญรตัน์  เกษมจิตต ์     กรรมการและเลขานุการ 
      6. นางสาวจันทรา  กันทุกข ์      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
     



 
 

มีหน้าที่  
  1. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
  2. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเกณฑ์การประเมิน
ที่ชัดเจนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่านิยมหลัก 12 ประการ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
ใช้ประเมินผล 
  3. กำกับ ด ูแล ต ิดตาม ให้คร ูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์การประเมิน หากพบว่า 
ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดต้องประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการพัฒนานักเรียน  
แล้วประเมินผลซ้ำ จนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด     
  ๔. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๕. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

   ๑.๒.๒  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย 
      ๑. นายรพีภพ ใบเจริญ        ประธานกรรมการ 
        ๒. นายศรายุทธ ทะชัยวงศ์             รองประธานกรรมการ 
      ๓. นายกติติศักดิ์ อินทะจร        กรรมการ 
      ๔. นางสาวสุดารักษ ์พิมลนอก      กรรมการ 
      ๕. นางสาวสุรธัส    เทียบเทียม     กรรมการ 
      ๖. นายวชัรินทร ์นระทดั        กรรมการ 
      ๗. นางสาวนุชสรา พิณพาทย ์      กรรมการและเลขานุการ 
      ๘. นายเจษฎา ชาติแพงตา       กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  
   
มีหน้าที่  
  1. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
  ๒. กำกับ ดูแล ติดตามให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้ประเมินผล 
  ๓. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูประเมินผลผู ้เรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ ่น เห็นคุณค่าของความเ ป็นไทย               
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากพบว่าผลการประเมินต่ำกวา่
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ต้องประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการ
ประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
  ๔. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

   ๑.๒.๓ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ประกอบด้วย 
      ๑. นายชัชพล  แสงงามปลั่ง      ประธานกรรมการ 
        ๒.  นางสาวนิดา ลอยละลิว่       รองประธานกรรมการ 



 
 

      ๓. นางชลาลัย แก้วศรีไตร       กรรมการ 
      ๔. นางสาวสุทธดิา เสียงเพราะ      กรรมการ 
      ๕. นายสหัตพงศ์  พิทอนวร       กรรมการและเลขานุการ 
      ๖. นางสาวณัฐจรี  วังสริสิุนทร      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
  1. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี ้วัดตามหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถ  
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ค่าเป้าหมายและดำเนินการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำไว้ 
  ๒. กำกับ ดูแล ติดตามให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถในการสามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อใช้ประเมินผล 
  ๓. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูประเมินผลผู ้เรียนด้านความสามารถในการอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายตามมาตรฐานการศึกษา หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ต้องประสานงาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการพัฒนานักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนด   
  ๔. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 

   ๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด แบ่งเป็น 
           (1) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย 
       1. นายนเรศ  ถาวรกิจ       ประธานกรรมการ 
         ๒.  นายอภิสิทธิ์ อภิญ       รองประธานกรรมการ 
       ๓.  นายณัฐมาศ ริมสมุทร        กรรมการ 
       ๔. นายวาทติ วรวิบูล       กรรมการ 
       ๕. นายศราวธุ  ชินสุภางค์ภิเมช    กรรมการ 
       ๖. นายชาญธวชั  ศรัทธาผล     กรรมการ 
       ๗. นายธวัช  สร้อยโพธิพ์นัธุ์     กรรมการ 
       ๘. นางสาวปุณยวีร ์ กร่ำกระโทก     กรรมการและเลขานุการ 
       ๙. นางสาวกนกวรรณ  สุดเหลือ    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  ๑. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกคนจัดทำแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีสุขภาวะทางร่างกายตามตัวชี้วัดของหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนดไว้ 
  ๒. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินสุขภาวะทางร่างกาย 
และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ประเมินผล 
  ๓. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูประเมินสุขภาวะทางร่างกายของนักเรียนตามเกณฑ์ 
ที่กำหนดไว้ หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ต้องดำเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย ลดและ/หรือเพิ่มน้ำหนัก และ/หรือเพิ่มส่วนสูงของนักเรียนแล้วประเมินผลซ้ำจนผล
การประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  



 
 

  ๔. จัดทำสถิติน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้นใหเ้ป็นปัจจุบัน 
  ๕. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียน ไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๖. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๗. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

         (2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางจิตสังคมสูงกวา่เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย 
       ๑. นางสาวธนภร  จันทรส์ว่าง     ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวพรรณทิพย์  ต้นเถา      รองประธานกรรมการ 
           ๓.  นางสาวธัญญา  เนื่องวงษา     กรรมการ 
           ๔. นางสาวจินตนา  พ่วงมาลี     กรรมการและเลขานุการ 
          ๕. นายเอกวิทย ์ รัตนบุตานนท ์    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  ๑. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตสังคมตามตัวชี้วัดของหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและสูงกว่า  
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
  ๒. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินสุขภาวะทางจิตสังคม 
และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ประเมินผล 
  ๓. ประธานและรองประธานกำกับ ดูแล ติดตามให้ครูประเมินผู้เรียนด้านสุขภาวะทางจิตสังคมตาม เกณฑ์ที่
กำหนดไว้ หากพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ต้องจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักเรียน
แล้วประเมินผลซ้ำ จนผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
  ๔. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา          
ความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
ประกอบด้วย 
       1. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ      ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางสาวศริิพร  ฉัตรอินทร์     รองประธานกรรมการ 
       ๓.  นางสาวสถาพร บุตรใสย์     กรรมการ 
       ๔.  นางสาวพินิจ   ลีอดุม      กรรมการ 
         ๕. นางสาวมลฤดี  ประภาสี     กรรมการและเลขานุการ  
       ๖. นางสาวณพส ุ เพชรสม      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  1. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อจัดทำคา่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจของโรงเรียน 
  2. จัดทำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
   



 
 

  4. สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสรุป 
การสอบถามความคิดเห็น 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
  ๖. จดัทำวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
  ๗. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๘. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ช ัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้  
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ ประกอบด้วย 
       ๑. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ      ประธานกรรมการ 
       ๒. นายไพฑูรย ์ สิงห์ตา       รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางฤทัย  ชูประเสริฐ      กรรมการ  
       ๔. นางขวัญใจ  สวุรรณ       กรรมการ 
       ๕. นางนิศา  มีมงคล        กรรมการ 
       ๖. นางสาวแสงเดือน  โอทาน     กรรมการ 
       ๗. นายเสวตร  โคตรนารา      กรรมการ 
       ๘. นางสาวสุรธัส   เทียบเทียม     กรรมการ 
       ๙. นางสาวอมรรัตน์   โคมทอง     กรรมการ 
       1๐. นางศริิวรรณ   เหมะศิวะ     กรรมการ 
       1๑. นางสาวสุทธิดา  เสยีงเพราะ    กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวตรี  ปรีเดช      กรรมการ 
       1๓. นางสาวเสาวลกัษณ ์ โรมา    กรรมการและเลขานุการ  
       1๔. นายวชัรินทร์  นระทัด      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ OBECQA และแนวคิดเชิงระบบ 
ToPSTAR ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศกึษาภายในโรงเรียน 
 ๓. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 ๔. จัดทำคา่เป้าหมายให้สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 ๕. จัดทำและประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 ๖. ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตามวงจรการควบคุมคุณภาพ

(PDCA Cycle) 
 ๗. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป (SAR) 
 ๘. เสนอรายงานผลการประเมินตนเองประจําปที ่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อ

หน่วยงานตนสังกัด และเผยแพรตอสาธารณชน 
 

   



 
 

  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ ประกอบด้วย 
       ๑. นางฤทัย  ชูประเสริฐ        ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวปติญา  ศิลาแลง       รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายเสวตร  โคตรนารา        กรรมการ 
       ๔. นางสาวกรรณิการ ์ เฮงสกุลวงษ์        กรรมการ 
       ๕. นายนันฐ์ทวิชม ์ ศรีบุญเรือง      กรรมการ 
       ๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
       ๗. หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ/โครงการพิเศษทุกคน กรรมการ 
       ๘. หัวหน้าระดับทุกระดบัชั้น       กรรมการ 
       ๙. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวกุลธิดา  สวุชัระกุลธร      กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๑. นางสาวมลิสา  ชูยงค์        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง และสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ า  
ขั้นพื้นฐาน จุดเน้นของโรงเรียน ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
  ๒. จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๓. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้ โดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA และ
แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สรุปและรายงานผลตามลำดับชั้น 
  ๔. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน ประกอบด้วย 
      ๑. นางขวัญใจ   สุวรรณ         ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวมณีวรรณ  ลน้ล้ำ        รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางสาวสุปราณ ี ศรีวชิา         กรรมการ 
      ๔. นางสาวจันทร์จิรา  พรมมา        กรรมการ 
      ๕. นางสาวสุชีรา   ศุภพมิลวรรณ       กรรมการ 
      ๖. นางสาวอำภาพันธ ์  ประสีระเก      กรรมการ 
      7. นางพัณณ์ชิตา   สุขคุม้         กรรมการและเลขานุการ 
      8. นางสาวพรพิมล   ศรวีัฒนะ        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  ๑. ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่พัฒนาครูและบุคลากรโดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ 
OBECQA และแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR ตามวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) 
  2. จัดทำโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตาม
ความเหมาะสม ตรงกับสายงานหรือวิชาที่สอน 
  3. จัดสรรอตัรากำลังและจัดครูสอนตรงตามวิชาเอก 
 



 
 

  4. ส่งเสริมให้ครจูัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
  5. จัดทำแผนภูมิกระบวนการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพี (PLC) สู่การปฏิบัติ 
  6. จัดทำกจิกรรมส่งเสรมิให้ครูจัดตั้งชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชพี (PLC) เพื่อพัฒนางาน 
  7. สอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียนและ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  
  ๘. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๙. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ 
มีความปลอดภัย ประกอบด้วย 
       ๑. นายไพฑูรย ์ สิงห์ตา       ประธานกรรมการ 
       ๒. นางกฤษฎาพร สวุรรณประสิทธิ ์   รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายเอกวิน ดินโคกสูง       กรรมการ 
       ๔. นายเหมราช วงศ์ศร ี       กรรมการ 
       ๕. หัวหน้าอาคารเรียน อาคารประกอบ  กรรมการ 
       ๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้      กรรมการ 
       ๗. นางนงลักษณ์ กำมหาวงษ์      กรรมการและเลขานุการ 
       ๘. นางสาวศิรกิมล วุฒิอินทร์      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ   
มีหน้าที่ 
  1. จัดทำระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 
  2. ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 
  3. ประสานกับกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตัวชี้วัด
ของหลักสูตร และความต้องการใช้งานของครูและนักเรียน  
  4. ประสานกับกลุ่มบริหารวชิาการเพื่อจดัทำสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  ๕. อำนวยความสะดวกให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ และสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 
  ๖. ประสานงานกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
  ๗. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๘. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับสภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
       ๑. นางสาวจารุภา  อทุัยธรรม      ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวศิรพิร ฉัตรอนิทร์       รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางณิชาร ์ คุ้มสวน        กรรมการ 
       ๔. นางนิศา  มีมงคล         กรรมการ 
       ๕. นางฐิตาภา  แดงน้อย       กรรมการ 
       ๖. นางสาวสุภัทรา  พานชินาวา     กรรมการ 
       ๗. นางสาวประยงรตั  หมื่นชนะ     กรรมการ 



 
 

         ๘. นายพิษณ ุนพมณ ี            กรรมการ 
       ๙. เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ      กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิต      กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๑. นางสาวยุวดี บำรุงชล         กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ
มีหน้าที่ 
  1. จัดทำระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่ชัดเจน 
  2. ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนการบริหารจัดการเหมาะสมกับงาน 
  3. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย พร้อมใช้งาน เพื ่อให้ครูและนักเรียนสืบค้นข้อมูลได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดทำ Web Page ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจดัการ 
  5. สอบถามความคดิเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
  ๖. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๗. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๓.๑ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวชีว้ัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ ประกอบด้วย 
       ๑. นางนุชากร  คำประดษิฐ์       ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ      รองประธานกรรมการ 
       ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
       ๔. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ EP    กรรมการ 
       ๕. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก     กรรมการ 
       ๖. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ 
       ๗. ครูทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้       กรรมการ 
       ๘. นางสาวนิศาลัย  สงวนจิต       กรรมการ 
       ๙. นางสาวดวงฤทัย  ใจดี         กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๐. นางสาวชนากานต ์ จิตอาร ี      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
   
มีหน้าที่  
  ๑. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
  ๒. นิเทศ ติดตามให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนด 
  ๓. สรุปจำนวนครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้  
  ๔. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๕. เก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
  

    



 
 

  ๓.๒ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ประกอบด้วย 
       ๑. นางสาวนวลทพิย์  นวพันธุ์        ประธานกรรมการ 
               ๒. นางสาวชนากานต ์ จติอารีย์       รองประธานกรรมการ 
       3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน      กรรมการ 
       4. หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EP  กรรมการ 
       5. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก      กรรมการ 
       6. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กรรมการ 
       7. นางวิชดุา จันทร์พราหมณ์        กรรมการและเลขานุการ  
       ๘. นางสาวดวงฤทัย   ใจดี         กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
  1. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีและใช้นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ 
  2. ส่งเสริมให้ครูเผยแพรน่วัตกรรมการจดัการเรียนรู้ 
  3. สรุปจำนวนครูที่มีนวตักรรมการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้นวตักรรม และจำนวนครูที่มีการเผยแพร่นวัตกรรม                 
  ๔. เก็บผลงานครูไว้เป็นรอ่งรอยหลักฐาน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

  ๓.๓ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
       ๑. นางสาวนวลทพิย์   นวพันธุ์        ประธานกรรมการ 
       ๒. นางวิชดุา  จันทรพ์ราหมณ์        รองประธานกรรมการ 
       3. นางอรอนงค์   สกุลกล้า         กรรมการ 
       4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ   กรรมการ 
       5. นางสาวสราลี   ปะวนัเนา        กรรมการและเลขานุการ 
       6. นางอนุช   กาลันสีมา         กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
  1. ประสานกับกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ตัวชี้วัด
ของหลักสูตร และความต้องการใช้งานของครูและนักเรียน  
  ๒. ประสานกับกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อจัดทำสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและ
พร้อมใช้งาน 
  ๓. จัดทำสารสนเทศแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน 
  ๔. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  ๕. อำนวยความสะดวกให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ และสารสนเทศแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  ๖. อำนวยความสะดวกให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ 
  ๗. ส่งเสริมให้ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูด้้วยตนเองจากสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๘. ประสานงานกับหัวหน้าคณะทำงานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อ
รวบรวมข้อมูลสรุปผลการให้ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรท้องถิ่น 
 



 
 

  ๙. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๑๐. จดัทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล                 
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   
ประกอบด้วย 
       ๑. นางฐิตาภา  แดงน้อย        ประธานกรรมการ 
              ๒. นางธนาภรณ ์ โคตรนารา       รองประธานกรรมการ             
         ๓. นางสาวนัฐฏ์ธปภา  หมายพาณิชย ์    กรรมการ                  
              ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
              ๕. นายชาตร ี เฮงสกุลวงษ์        กรรมการ 
              ๖. นางสาวนิสา  ยั่งยืน                                     กรรมการและเลขานุการ 
              ๗. นายสหภัค  จันทศร         กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  
มีหน้าที่  
  1. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรวจสอบและประเมินผล   
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ  
จัดการเรียนรู้  
  2. ส่งเสริมให้ครูประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓. ส่งเสริมให้ครูแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
  ๔. สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการแจ้งข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน 
  ๕. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 
  ๓.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย 
       ๑. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ      ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวอำภาพันธ ์ ประสีระเก      รองประธานกรรมการ 
       ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
       ๔. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ EP    กรรมการ 
       ๕. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก     กรรมการ 
       ๖. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ 
       ๗. นางสาวชนากานต ์ จติอารี       กรรมการและเลขานุการ 
       ๘. นายปริญญา  กุลจันทึก        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
  1. กำกับติดตามให้ครูทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ให้นักเรียนได้เรียนรู ้ร ่วมกัน  
อย่างมีความสุข มีการเสริมแรงเชิงบวกอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
  2. ส่งเสริมให้ครูบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อจดัการเรียนรู้ของคร ู
  ๔. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๕. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 



 
 

  ๓.๖ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
       ๑. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ      ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวอำภาพันธ ์ ประสีระเก      รองประธานกรรมการ 
       ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
       ๔. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ EP    กรรมการ 
       ๕. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก     กรรมการ 
       ๖. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ 
       ๗. นางสาวชนากานต ์ จติอารี       กรรมการและเลขานุการ 
       ๘. นางสาวแสงฤทัย  เดชบำรุง       กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  
มีหน้าที่  
  1. กำกับ ดูแล ติดตามให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน  
  2. ส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  3. สอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดใหม้ีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  ๔. สรุป วิเคราะห์ และประเมินมาตรฐานการศึกษา 
  ๕. จัดทำรายงาน และรายงานผลตามลำดับชั้น 
 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่โรงเรียนต่อไป 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

           สั่ง  ณ  วันที ่ ๔  พฤศจกิายน  พ.ศ. 256๔   
 
 
 
                          (นายพรศักดิ์  ทพิย์วงษ์ทอง) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 

 
การแข่งขันร้อยกรองชิงถว้ยพระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (โครงการเสนาะกรรณ วรรณนา วันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ 5) 
 

 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
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การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ตารางเกณฑก์ารประเมินผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน 

รายการประเมิน ยอดเยี่ยม (5) ดีเลิศ (4) ดี (3) ปานกลาง (2) กำลังพัฒนา (1) 
1. อ่านเพื่อศึกษา
ค้นคว้าได้ 

สามารถอ่านเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า 
เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันเป็น
อย่างดี 

มีสามารถอ่านเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า 
เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้มาก 

มีสามารถอ่านเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า 
เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ปานกลาง 

มีสามารถอ่านเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า 
เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
น้อย 

มีสามารถอ่านเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า 
เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

2. สรุปใจความ
สำคัญจากเรื่องที่
อ่านได้ 

จับใจความสำคัญ 
ข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็นเรื่องที่อ่านได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุม
เน้ือหา 

จับใจความสำคัญ 
ข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็นเรื่องที่อ่านได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
ค่อนข้างครอบคลุม
เน้ือหา 

จับใจความสำคัญ 
ข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็นเรื่องที่อ่านได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
แต่ไม่ครอบคลุม
เน้ือหา 

พยายามจับใจความ
สำคัญ ข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็นเรื่องที่
อ่านได้ปานกลาง แต่
ไม่ตรงวัตถุประสงค์ 

พยายามจับใจความ
สำคัญ ข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็นเรื่องที่
อ่านได้น้อย แต่ไม่
ตรงวัตถุประสงค์ 

3. วิเคราะห์และ
ประเมินค่าเรื่องที่
อ่านได้ 

สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสีย ประโยชน์ 
โทษ ความเหมาะสม
ได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง 

สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสีย ประโยชน์ 
โทษ ความเหมาะสม 
ไม่เหมาะสมได้อย่าง
ชัดเจนแต่ยังไม่
ถูกต้องทั้งหมด 

สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสีย ประโยชน์ 
โทษ ความเหมาะสม 
ไม่เหมาะสมได้แต่ไม่
ชัดเจน 

สามารถบอกข้อดี 
ข้อเสีย ประโยชน์ 
โทษ ความเหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 
สามารถเปรียบเทียบ
ได้เล็กน้อย 

สามารถบอกข้อดี 
ข้อเสีย ประโยชน์ 
โทษ ความเหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 
สามารถเปรียบเทียบ
ได ้

4. เขียนเพื่อแสดง
ความคิดและ
ทัศนคติได้อย่างมี
เหตุผล 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้ง สรุป 
โดยมีข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอและ
สมเหตุสมผล ลายมือ
บรรจงอ่านง่าย 
สะอาด สะกดถูกต้อง
ทุกคำ ใช้วลี ประโยค
ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักภาษา 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้ง สรุป 
โดยมีข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนได้ส่วนใหญ่ 
ลายมือบรรจงอ่าน
ง่าย สะอาด สะกด
คำผิดไม่เกิน 10%  
ใช้วลี ประโยค
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้ง สรุป 
โดยมีข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนได้ส่วนใหญ่ 
ลายมือบรรจงอ่าน
ค่อนข้างง่าย สะอาด 
สะกดคำผิดไม่เกิน 
20%  ใช้วลี 
ประโยคถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้ง สรุป 
โดยมีข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนได้ส่วนใหญ่ 
ลายมือบรรจงอ่าน
ยาก สะอาด สะกด
คำผิดไม่เกิน 30%  
ใช้วลี ประโยค
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

ไม่สามารถเขียน
แสดงความคิดเห็น 
โต้แย้ง สรุป โดยมี
ข้อมูลอธิบาย 
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอและ
สมเหตุสมผลได้ 

5. เขียนบรรยาย
ความรู้สึกหรือ
จินตนาการได้ 

สรุปอภิปรายพร้อม
ทั้งขยายความ แสดง
ความคิดเห็น 
ความรู้สึกในการ
โต้แย้งสนับสนุนหรือ
โน้มน้าวได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

สรุปอภิปรายพร้อม
ทั้งขยายความ แสดง
ความคิดเห็น 
ความรู้สึกในการ
โต้แย้งสนับสนุนหรือ
โน้มน้าวได้ถูกต้อง
ชัดเจนส่วนใหญ่ 

สรุปอภิปรายพร้อม
ทั้งขยายความ แสดง
ความคิดเห็น 
ความรู้สึกในการ
โต้แย้งสนับสนุนหรือ
โน้มน้าวได้ถูกต้อง
ชัดเจนปานกลาง 

สามารถสรุป 
อภิปราย ขยายความ
แสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก โต้แย้ง 
สนับสนุน โน้มน้าว 
โดยการเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ ได้
บางส่วน 

สามารถสรุป 
อภิปราย ขยายความ
แสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก โต้แย้ง 
สนับสนุน โน้มน้าว 
โดยการเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ ได้
บางน้อย 
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  1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสือ่สารให้นักเรียน 
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    1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคดิคำนวณสูงกวา่สถานศึกษากำหนด 

สรุปผลการแข่งขัน ASMO International 2021 
(Asian Science and Maths Olympiad International 2021) 

ชั้น รางวัล ชื่อ - นามสุกล 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเหรียญทองแดง  เด็กหญิงณิชนันทน ์ สุขม่วง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเหรียญทองแดง  เด็กชายขชม  วิจติรกำเหนิดกุล 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเหรียญทองแดง  เด็กหญิงปลายฝัน  ปัทมมงคลชัย 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลเหรียญเงิน เด็กชายสิรวุฒิ  กุลอารียร์ัตน ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชมเชย เด็กชายวรีะสิทธ ิ จันทรแ์สงศรี 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน เด็กชายก่ออิชยก์รณ ์ จนัทร์ฉาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน เด็กชายศิรสทิธิ ์ หวังผล 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน เด็กชายสิงห์คาร  พรพัฒนาพงศ ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน นายปารวิญ  ปิตาลีมาพร 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง เด็กชายสุนิรตุติ์  ภาวงศก์าฬสินธุ ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงวิรากานต์  บุญฟ้าประทาน 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง นายกิตติณัฏฐ์  พูลประดษิฐ์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง นายณัฐภัทร  วศิิษฎ์วรณฐั 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง นายพลวตั  ภวูรตันกุล 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฏฐพัชร ์ เอนกบรรลือกุล 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชมเชย นายพิศณุพงศ์  ภูเดช 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วชิาการ ครั้งที ่6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 (เหรียญทองแดง) ชื่อโครงงาน แผ่นไม้เทียมจากวัสดุเหลือใช้ 
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    1.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาตคิรั้งที ่17 

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 



140 
 

    1.1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

 

ผลการการแข่งขันคอมพวิเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 
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    1.1.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร ่
    1) การสร้างนวตักรรมของนักเรียนการนำนวตักรรมไปใช้และเผยแพร่ 
 

 

เพจ Facebook : การทำเครื่องประดับจากเรซิ่นและดอกไม้อบแห้ง 

 

เพจ facebook : เครื่องดูดฝุ่นจากสิ่งของเหลือใช้ 
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       2) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน IS 

 

      3) การนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
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    1.1.7 ผู ้เร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับดีเลิศ (เกรดเฉลี่ย 3) ข้ึนไป แยกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
จำนวน

นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย 116 145 265 388 754 1184 6083 8935 3.65 91.13 8021 89.77 
คณิตศาสตร์ 419 425 874 1224 1840 2314 7988 15084 3.41 85.25 12142 80.50 

วิทยาศาสตร์ฯ 323 350 689 1171 2262 3525 18432 26752 3.66 91.59 24219 90.53 
สังคมศึกษาฯ 120 151 316 539 1250 1911 10948 15235 3.71 92.81 14109 92.61 
ภาษาอังกฤษ 309 287 551 929 1713 2415 7128 13332 3.47 86.76 11256 84.43 
สุขศึกษาฯ 26 37 103 156 509 784 13153 14768 3.90 97.44 14446 97.82 

ศิลปะ 74 56 138 200 359 592 8868 10287 3.85 96.13 9819 95.45 
การงานอาชีพ 45 42 58 74 238 471 6029 6957 3.86 96.62 6738 96.85 

รวม 1432 1493 2994 4681 8925 13196 78629 111350 3.67 91.79 100750 90.48 
 
 

     1.1.8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน
และการทำงานหรือการประกอบอาชีพ 
 
ตารางแสดงผลการประเมินผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นและการทำงาน หรือการประกอบอาชีพ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
ยอด 
เยี่ยม 

ดี 
เลิศ 

ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ผ่านค่า
เป้าหมาย 

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 

ม.1 537 126 274 129 8 0 400 137 
ม.2 543 152 316 65 10 0 468 75 
ม.3 537 186 316 27 8 0 502 35 
ม.4 684 228 409 39 4 4 637 47 
ม.5 633 192 401 31 9 0 593 40 
ม.6 634 137 410 47 40 0 547 87 
รวม 3,568 1,021 2,126 338 79 4 3,147 421 

ร้อยละ 28.62 59.59 9.47 2.21 0.11 88.20 11.80 
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  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑.๒.1) ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ สถานศึกษากำหนดเป็น
แบบอย่างได้ 
 
ตารางแบบประเมินมาตรฐานผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก 

รายการประเมิน (5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน) 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ - ผู้เรียนแสดงออกถึง

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับดีเยี่ยม 
ครบ 12 ประการ 
- มีคุณลักษณะบาง
ประการโดดเด่นจนเป็น
ลักษณะเฉพาะตนและ
เป็นแบบอย่างที่ดีจน
ได้รับการยอม รับจาก
บุคคลหรือหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

มีคุณลักษณะบาง
ประการโดดเด่นจน
เป็นลักษณะเฉพาะ
ตนและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีจนได้รับการยอม 
รับจากบุคคลหรือ
หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา 

มีคุณลักษณะ
บางประการโดด
เด่น ได้รับการ
ยอมรับจาก
เพื่อน และครู
อาจารย์ภายใน
สถานศึกษา 

ผู้เรียนแสดงออกถึง
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน แต่ยังได้รับ
การชี้แนะ กำกับ 
ควบคุมหรือดูแล
ต่อเน่ือง 

ผู ้เร ียนแสดงออกถึง
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยได้รับการชี้แนะ 
กำกับ ควบคุมหรือ
ดูแลต่อเน่ือง จน
ได้รับการส่งต่อ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
9. กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
10. มีสติรู้ตัว รู้คิด รูท้ำ 
11. มีศีลธรรม รักษาความ
สัตย์ 
12. เข้าใจในการเรียนรู้
ประชาธิปไตย 
13. รู้จักตนเอง รู้จักและเข้าใจตนเอง 

พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองสม่ำเสมอ ให้
คำปรึกษาผู้อ่ืนได้ เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 

รู้จักและเข้าใจตนเอง 
พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองสม่ำเสมอ 

รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง พัฒนา
และปรับปรุง
ตนเองสม่ำเสมอ 
โดยมีผู้ชี้แนะ
กำกับควบคุม 

รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองบาง
สถานการณ์ 

ขาดการรู้จักและ
เข้าใจตนเอง ไม่
พยายามในการ
พัฒนาตนเอง 

14. ภูมิใจในตนเองและ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ภูมิใจในตนเองและ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง
เสมอ ให้คำปรึกษาผู้อ่ืน
ได้ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น 

ภูมิใจในตนเองและ
พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองสม่ำเสมอ 

ภูมิใจในตนเอง 
พัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง
สม่ำเสมอ โดยมี
ผู้ชี้แนะกำกับ
ควบคุม 

ภูมิใจในตนเอง 
พัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองบาง
สถานการณ์ 

ขาดความภูมิใจใน
ตนเอง ไม่พยายามใน
การพัฒนาตนเอง 

15. มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ 

มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ ให้คำปรึกษา
ผู้อื่นได้ เป็นตัวอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่น 

มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ 

มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ปาน
กลาง โดยมีผู้
ชี้แนะกำกับ 
ควบคุม 

มีความมั่นคงทาง
อารมณ์บาง
สถานการณ์ 

ขาดความมั่นคงทาง
อารมณ์ อารมณ์
หงุดหงิดได้ง่าย ไม่มี
สมาธ ิ

16. มั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

มั่นในในตนเอง กล้า
แสดงออกอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับเพศ วัย 
ตามบทบาทหน้าที่ ให้
คำปรึกษาผู้อ่ืนได้ เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 

มั่นในในตนเอง กล้า
แสดงออกอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เพศ วัย ตามบทบาท
หน้าที่ 

มั่นในในตนเอง 
กล้าแสดงออก
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับเพศ 
วัย ตามบทบาท
หน้าที่ในบาง
สถานการณ ์

กล้าแสดงออก
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับเพศ 
วัย ตามบทบาท
หน้าที่ในบาง
สถานการณ์ โดยมี
ผู้ชี้แนะกำกับ 
ควบคุม 

ขาดความมั่นใจ กล้า
แสดงออก 

17. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

เป็นแกนนำหรือเป็น
แบบอย่างในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างสุภาพและรับ

มีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสุภาพ
และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน

มีการแสดง
ความคิดเห็น
อย่างสุภาพ
และรับฟัง

ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน
ในบาง
สถานการณ์ 

มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมจนได้รับ
การส่งต่อ 
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รายการประเมิน (5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน) 
ฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ 

ด้วยความเข้าใจ  
เห็นคุณค่าในเพื่อน
มนุษย์และให้
ความเกื้อกูลกัน 

ความคิดเห็น
ของผู้อื่นด้วย
ความเห็นอก
เห็นใจ 

18. เอ้ือเฟื้อมีน้ำใจและ
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 

เป็นแกนนำและเป็น
แบบอย่างในการ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ ่ให้
ความสนใจในชีวิต
และความเป็นอยู่
ของผู้อื่นด้วย
ความเห็นใจ เห็น
คุณค่าในเพื่อนมนุษย์
และให้ความเกื้อกูล
กัน 

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ให้
ความสนใจในชีวิต
และความเป็นอยู่
ของผู้อื่นด้วย
ความเห็นใจ เห็น
คุณค่าในเพื่อน
มนุษย์และให้
ความเกื้อกูลกัน 

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ ่
ให้ความสนใจ
ในชีวิตและ
ความเป็นอยู่
ของผู้อื่นด้วย
ความเห็นใจ 

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
ให้ความสนใจใน
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของผู้อ่ืน
ในบาง
สถานการณ์ 

มพีฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมจนได้รับ
การส่งต่อ 

19. เป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่ผู้ปกครอง 

เป็นแกนนำหรือเป็น
แบบอย่างในการ
แสดงความคิดเห็น
อย่างสุภาพและรับ
ฟังความคิดเห็นของ
พ่อแม่ 

มีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสุภาพ
และรับฟังความ
คิดเห็นของพ่อ แม่ 
ด้วยความเข้าใจ  
เห็นคุณค่าใน
ครอบครัวและให้
ความเกื้อกูลกัน 

มีการแสดง
ความคิดเห็น
อย่างสุภาพ
และรับฟัง
ความคิดเห็น
ของพ่อ แม่
ด้วยความเห็น
อกเห็นใจ 

มีการแสดง
ความคิดเห็น
อย่างสุภาพและ
รับฟังความ
คิดเห็นของพ่อ 
แม่ ในบางครั้ง 
ไม่สม่ำเสมอ 

ไม่ค่อยยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
พ่อแม่ 

20. เป็นนักเรียนที่ดี 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม 

เป็นแกนนำหรือเป็น
แบบอย่างในการ
ขับเคล่ือนภารกิจ
สาธารณะด้วยความ
รับผิดชอบ 
จนบังเกิดผลแก่
ชุมชนและสังคม
อย่างมีความสุขและ
ภาคภูมิใจ 

กระตือรือร้นและ
พึงพอใจ เข้าร่วม
ภารกิจสาธารณะ
ด้วยความ
รับผิดชอบจนบัง
เกิดผลแก่ชุมชน
และสังคม 

ตระหนักใน
ความสำคัญ
ของการมีส่วน
ร่วม ภารกิจ
สาธารณะและ
อาสาเข้าร่วม
ต่อสังคม 

ตระหนักใน
ความสำคัญของ
การมีส่วนร่วม 
ภารกิจ
สาธารณะและ
อาสาเข้าร่วมต่อ
สังคม ใน
บางคร้ัง ไม่
สม่ำเสมอ 

ให้ความสำคัญของ
การมีส่วนร่วม 
ภารกิจสาธารณะ
และอาสาเข้าร่วม
ต่อสังคม ใน
สถานการณ์บังคับ
เท่านั้น 
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  ๑.๒.2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

 
ตารางเกณฑ์การประเมินผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 

รายการ
ประเมิน 

ยอดเยี่ยม (5) ดีเลิศ (4) ดี (3) ปานกลาง (2) กำลังพัฒนา (1) 

1. เข้าร่วม 
ประเพณีต่าง ๆ 

เข้าร่วมประเพณี 
ต่าง ๆ 6 รายการขึ้นไป 

เข้าร่วมประเพณีต่าง 
ๆ 5-6 รายการ 

เข้าร่วมประเพณีต่าง ๆ 
3-4 รายการ 

เข้าร่วมประเพณีต่าง 
ๆ 1-2 รายการ 

ไม่เคยเข้าร่วม 
ประเพณีต่าง ๆ 

2. บอกชื่ออาหาร
ภายในท้องถ่ินของ
ตนได้ 

บอกชื่ออาหารภายใน
ท้องถ่ินของตนได้ 6 
รายการขึ้นไป 

บอกชื่ออาหารภายใน
ท้องถ่ินของตนได้ 
5-6 รายการ 

บอกชื่ออาหารภายใน
ท้องถ่ินของตนได้ 
3-4 รายการ 

บอกชื่ออาหารภายใน
ท้องถ่ินของตนได้ 
1-2 รายการ 

ไม่สามารถบอกชื่อ
อาหารภายในท้องถ่ิน
ของตนได้ 

3. เล่าตำนาน
ความเป็นมา 
ประวัติบุคคล
สำคัญ และแนะนำ
สถานที่สำคัญ
ประจำท้องถ่ินได้ 

สามารถเล่าตำนานความ
เป็นมา ประวัติบุคคล
สำคัญ และ 
แนะนำสถานที่สำคัญ
ประจำท้องถ่ินได้อย่าง
ถูกต้อง 6 รายการขึ้นไป     

สามารถเล่าตำนาน
ความเป็นมา ประวัติ
บุคคลสำคัญ และ 
แนะนำสถานที่สำคัญ
ประจำท้องถ่ินได้
อย่างถูกต้อง 5-6 
รายการ       

สามารถเล่าตำนาน
ความเป็นมา ประวัติ
บุคคลสำคัญ และ 
แนะนำสถานที่สำคัญ
ประจำท้องถ่ินได้อย่าง
ถูกต้อง 3-4 รายการ       

สามารถเล่าตำนาน
ความเป็นมา ประวัติ
บุคคลสำคัญ และ 
แนะนำสถานที่สำคัญ
ประจำท้องถ่ินได้
อย่างถูกต้อง 1-2 
รายการ       

ไม่สามารถเล่าตำนาน
ความเป็นมา ประวัติ
บุคคลสำคัญ และ 
แนะนำสถานที่สำคัญ
ประจำท้องถ่ินได้
ถูกต้อง 

4. เข้าใจภาษา 
ท้องถ่ินได้ถูกต้อง 

สามารถเข้าใจ 
ภาษาท้องถ่ินได้อย่างถ่อง
แท้และนำไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

สามารถเข้าใจ 
ภาษาท้องถ่ินได้อย่าง
ถ่องแท้ 

สามารถเข้าใจ 
ภาษาท้องถ่ินได้อย่าง
ถูกต้อง 

สามารถเข้าใจ 
ภาษาท้องถ่ินได้
เล็กน้อย 

ไม่สามารถเข้าใจ
ภาษาท้องถ่ินได้ 

5. มีความ
ภาคภูมิใจ 
ในภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินของตน 

มีความภาคภูมิใจ 
ในภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ตนและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีความภาคภูมิใจ 
ในภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ของตนและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของตนเมื่อมีโอกาส 

มีความภาคภูมิใจ 
ในภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ของตนและเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของตนได้บ้าง 

มีความภาคภูมิใจ 
ในภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินของตน 

ขาดความภาคภูมิใจ 
ในภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินของตน 

 
     ๑.๒.3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
ตารางเกณฑก์ารประเมินนกัเรียนยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม 

รายการประเมิน ยอดเยี่ยม (5) ดีเลิศ (4) ดี (3) ปานกลาง (2) กำลังพัฒนา (1) 
1. นักเรียนปฏิบัติ
ตนในการทำ
ประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาต ิ

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนในการทำ
ประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
รวมถึงการสนับสนุน
ให้ผู้อ่ืนประพฤติ
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องโดยสม่ำเสมอ
ต่อสังคมและ
ประเทศชาต ิ

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนในการทำ
ประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
รวมถึงการสนับสนุน
ให้ผู้อ่ืนประพฤติ
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องโดยเป็น
ประจำต่อสังคมและ
ประเทศชาต ิ

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนในการทำ
ประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
รวมถึงการสนับสนุน
ให้ผู้อ่ืนประพฤติ
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องโดยเป็น
บางครั้งต่อสังคม
และประเทศชาต ิ

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนในการทำ
ประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติไม่
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน
ประพฤติปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องต่อ
สังคมและ
ประเทศชาต ิ

นักเรียนไม่สามารถ
ปฏิบัติตนในการทำ
ประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
รวมถึงการสนับสนุน
ให้ผู้อ่ืนประพฤติ
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องต่อสังคมและ
ประเทศชาต ิ

2. นักเรียนปฏิบัติ
ตนที่แสดงถึงการ
เคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืน 

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนที่แสดงถึง
การเคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืนรวมถึงการ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนที่แสดงถึง
การเคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืนรวมถึงการ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนที่แสดงถึง
การเคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืนรวมถึงการ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนที่แสดงถึง
การเคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืนไม่
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน

นักเรียนไม่สามารถ
ปฏิบัติตนที่แสดงถึง
การเคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืนไม่
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน
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รายการประเมิน ยอดเยี่ยม (5) ดีเลิศ (4) ดี (3) ปานกลาง (2) กำลังพัฒนา (1) 
ประพฤติปฏิบัติตน
การเคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืนได้อย่าง
ถูกต้องโดยสม่ำเสมอ 

ประพฤติปฏิบัติตน
การเคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืนได้อย่าง
ถูกต้องโดยเป็น
ประจำ 

ประพฤติปฏิบัติตน
การเคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืนได้อย่าง
ถูกต้อง 

ประพฤติปฏิบัติตน
การเคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืน 

ประพฤติปฏิบัติตน
การเคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืน 

3. นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้รวมถึงการ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่าง
ถูกต้องโดยสม่ำเสมอ 

นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้รวมถึงการ
สนับสนุนใหผู้้อื่น
สามารถเปรียบเทียบ
ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรม
ของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
อย่างถูกต้องโดยเป็น
ประจำ 

นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้รวมถึงการ
การสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้รวมถึงการได้
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ไม่
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

นักเรียนไม่สามารถ
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ไม่สนับสนุน
ให้ผู้อ่ืนสามารถ
เปรียบเทียบความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

4. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์วัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์วัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงการสนับสนุน
ให้ผู้อ่ืนวิเคราะห์
วัฒนธรรมที่เป็น
ปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์วัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงการสนับสนุน
ให้ผู้อ่ืนวิเคราะห์
วัฒนธรรมที่เป็น
ปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้
อย่างถูกต้องโดยเป็น
ประจำ 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์วัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงการการ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน
วิเคราะห์วัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์วัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ได้
ไม่สนับสนุนให้ผู้อ่ืน
วิเคราะห์วัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

นักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์วัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัย 
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ไม่
สนับสนุนให้ผู้อ่ืน
สามารถวิเคราะห์
วัฒนธรรมที่เป็น
ปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
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   ๑.๒.๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 

 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อ            
การเปลี่ยนแปล 
 
 
 

 
 
        QR Code การประเมินตนเองตามประเด็นพิจารณา 2.1 ปีการศกึษา 2564 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนเป้าประสงค ์วิสัยทัศน์ พันธกจิของโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการที่มีคุณภาพโดยใช้ขอ้มูลสารสนเทศ ผลการประเมินและ 

ผลการวิจัยเป็นฐานความคิด 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1 ร้อยละของผู้บริหารพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภบิาล ด้วยทักษะ ภาวะผู้นำใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน 
และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด 

ผู้บริหารร้อยละ 80 ขึ้นไปพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยทักษะ ภาวะ
ผู้นำในศตวรรษที่ 21 ซึ่งใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการ
ประเมิน และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด 

2 ร้อยละของผู้บริหาร บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยทกัษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน และ
ผลการวิจัยเป็นฐานความคิด 

ผู้บริหารร้อยละ 80 ขึ้นไปบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภบิาล ด้วยทักษะภาวะผู้นำ
ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการ
ประเมิน และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด 

3 ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน          มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการศึกษาในระดับดี
ขึ้นไป 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการศึกษาในระดับดี
ขึ้นไป 

4 ร้อยละของผู้บริหารขับเคล่ือนโรงเรียนทั้งระบบโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้บริหารร้อยละ 100 ขับเคลื่อนโรงเรียนทั้งระบบโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงโรงเรียน 
มาตรฐานสากลและพื้นทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก มีคุณภาพเทียบเคียง มาตรฐานสากลโดยมหีลักสูตร
พิเศษและรายวิชาเพิ่มเตมิหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1 ร้อยละของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง  
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
ที่หลากหลายของโรงเรียน 

นักเรียน ครู และผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรเรียนพิเศษท่ีหลากหลายของโรงเรียน 

2 ร้อยละของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในพื้นที่พัฒนาพิเศษ ภาค
ตะวันออก อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียน ครู และผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรในพื้นที่พฒันาพิเศษ ภาคตะวันออก อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

 

3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ อุปกรณต์่าง ๆ สาธารณูปโภค  
ที่ทันสมัยเพียงพอ พร้อมใช้งาน 
ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1 ร้อยละของโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี ส่ือ สาธารณูปโภค 
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอ  
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สาธารณูปโภค อุปกรณ์
ต่าง ๆ เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2 ร้อยละของโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน 

ร้อยละของโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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4. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการศึกษาพร้อมพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างตอ่เน่ือง 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ ในระดับดีขึ้นไป 
ผู้บริหารร้อยละ 80 ขึ้นไปใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ ในระดับดีขึ้นไป 

2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเพื่อ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถพัฒนา
ตนเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพระดับดีขึ้นไป 

5. ผู้บริหารสรา้งเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 โรงเรียนสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ในประเทศหรือ

ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 
โรงเรียนสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เครือข่าย 

6. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบทีร่่มรื่น มั่งคง ปลอดภัย รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่ 
พร้อมใช้งาน และสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุดเอื้อต่อการเรยีนรู้ที่ยั่งยืน 
ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน 

มั่นคง สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวก
เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ด ี

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารเรียน มั่นคง สะอาด
และปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพออยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2 ร้อยละของภูมิทัศน์ของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน ครู  บุคลากร และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปของภูมิทัศน์ของโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน ครู  บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3 ร้อยละของนักเรียน ครู  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ร่มรื่น สวยงาม 
มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

นักเรียน ครู  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง              
ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

4 ร้อยละของนักเรียน ครู  บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน ครู  บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ร้อยละของครู นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแหล่ง
เรียนรู้ มีความพึงพอใจต่อการใช ้
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ EEC 

ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป  
มีความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ EEC 

7.  ครูและบุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก การจัดการเรียนรู้ 
สำหรับศตวรรษที ่21 บรูณาการแบบสะเต็มศึกษา ศาสตรพ์ระราชาและตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 บูรณาการ
แบบสะเต็มศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 บูรณา
การแบบสะเต็มศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 สะเต็มศึกษามาตรฐานสากล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความสามารถในการจัด การเรียนรู้
สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สะเต็มศึกษา 
มาตรฐานสากลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
3 ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา นิเทศ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการอบรม สัมมนา 
นิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

4 ร้อยละของครูและบุคลากรสามารถส่ือสารได้สองภาษา ครูและบุคลากรร้อยละ 50 ขึ้นไป สามารถส่ือสารได้สอง
ภาษา 

5 ร้อยละของครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก                  
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 80 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอยู่ในระดับ   
ดี ขึ้นไป 

6 ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน 

ครูร้อยละ  80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตามสภาพ
จริงอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน 

8. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สื่ออิเล็กทรอนิกส ์และ/หรือ 
แหล่งเรียนรู้  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นและ/หรือสื่อนวัตกรรมอื่น ๆ ในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน 
ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1 ร้อยละของครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ในการจัดกระทำข้อมูลทางการศึกษา อยู่
ในระดับดี ขึ้นไป 

ครูและบุคลากรร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ) ในการจัดกระทำข้อมูลทางการศึกษา อยู่
ในระดับดี ขึ้นไป 

2 ร้อยละของครูมีและใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือสื่อ
นวัตกรรมอื่น ๆ ในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  ขึ้นไป 
 

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีและใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ/

หรือสื่อนวัตกรรมอื่น ๆ ในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี  
ขึ้นไป 

3 ร้อยละของครูเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ ครูและบุคลากรร้อยละ 50 เผยแพร่นวัตกรรม             
4 ร้อยละของครูใชแ้หล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูร้อยละ 80 ใชแ้หล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC)  เพื่อพัฒนานักเรียนอย่าง 
ต่อเน่ือง 
ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของครู ใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรม พัฒนานักเรียน

อย่างต่อเนื่อง 
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม  
พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2 ร้อยละของครูใช้วิธีการ PLC เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
อยู่ในระดับด ี

ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปใช้วิธีการ PLC เพื่อพัฒนาผู้เรียน อยู่
ในระดับด ี

3 ร้อยละของครูใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ครูร้อยละ 80 ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

10. ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1 ร้อยละของครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและบุคลากรร้อยละ 95 ขึ้นไป มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัตตินตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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11. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียน 

มาตรฐานสากล 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-

NET)  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อย           
ร้อยละ 2 

2. ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
เรียนการเรียนรู้อยู่ในระดับดขีึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระเรียนการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

12. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดว้ยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีนิสัยรักการอา่น 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน ฟัง ดูและ

สื่อสาร 2 ภาษาได้ ในระดับดีขึ้นไป 
นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน ฟัง 
ดูและส่ือสาร 2 ภาษาได้ ในระดับดีขึ้นไป 

2 ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีนิสัยรักการอ่านในระดับดีขึน้
ไป 

13. นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู ้
ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

14. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคดิขั้นสูง และผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมี 
คุณภาพ 
ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีทักษะการคิดขั้นสูง 
2 ร้อยละของนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนที่เน้นภาษา มี

ผลการสอบประมวลความรู้เพื่อวัดระดับความสามารถทาง
ภาษา ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ  

นักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนที่เน้นภาษาร้อยละ 70 
ขึ้นไป มีผลการสอบประมวลความรู้เพื่อวัดระดับ
ความสามารถทางภาษา ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ภาษานั้น ๆ  

3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่
ได้รับการประเมินจากครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานที่มี
คุณภาพหรือได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ี
ได้รับการประเมินจากครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานที่
มีคุณภาพในระดับดีขั้นไป หรือได้รับรางวัลจากงานที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอก 

4 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีทักษะการแสวงหาความรู้ 
5 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการศึกษาและ

การทำงาน 
นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีคุณลักษณะมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการทำงาน 
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15. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีสำนึกในการบริการสังคม มีจิตสำนึกในการส่งเสริม พิทักษ ์ปกป้อง 
สิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของนักเรียนมีผลงานที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน์ ที่นักเรียนทำขึ้นด้วย
ความคิดริเริ่มของตนเอง และมีผลการประเมินจากครู
หรือผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณภาพในระดับดีขึน้
ไป หรือได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีผลงานที่เกี่ยวกับการทำ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ที่นักเรียนทำขึ้น
ด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง และมีผลการประเมินจากครู
หรือผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณภาพในระดับดีขึน้
ไป หรือได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

2 ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมินการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ มีจิตสำนึกในการบริการสังคม และมีจิตสำนึก
ในการส่งเสริม พิทักษ์ ปกป้องส่ิงแวดล้อม และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินการเป็นผู้ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการบริการสังคม และมี
จิตสำนึกในการส่งเสริม พิทักษ์ ปกป้องส่ิงแวดล้อม และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

16. นักเรียนมีความละอาย รูส้ึกสำนึกผิด รับผิดชอบตอ่สังคม มีค่านิยมหลัก 12 ประการ  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศกึษา 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ            

อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ในระดับดีขึ้นไป 

2 ร้อยละของนักเรียนรู้สึกสำนึกผิดมีความรับผิดชอบต่อสังคม นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปรู้สึกสำนึกผิดมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3 ร้อยละของนกัเรียนมีทักษะชีวิต นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีทักษะชีวิต 
4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็น

ไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในระดับดี 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความ 
เป็นไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและแสดงออกอย่า
เหมาะสมในระดับดี 

5 ร้อยละของนักเรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

6 ร้อยละของนักเรียน มีวิธีการพัฒนาตนเองจากการถูก
ล่อลวงข่มเหงรังแก และไม่เพิกเฉยต่อการกระทำท่ีไม่
ถูกต้อง อยู่ร่วมกันในสังคมครอบครัวด้วยด ี

นักเรียนร้อยละ 80 มีวิธีการพัฒนาตนเองจาก            
การถูกล่อลวงข่มเหงรังแก และไม่เพิกเฉยต่อ            
การกระทำที่ไม่ถูกต้อง อยู่ร่วมกันในสังคมครอบครัวด้วยด ี

17. นักเรียนมีความเข้าใจเกีย่วกับวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมไทยและประเทศที่เหมือน/แตกต่าง 

และอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของนักเรียน มีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไปมีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน 
2 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม 
3 ร้อยละของนักเรียนรักษา และปฏิบัติตามประเพณี

ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของไทย 
นักเรียนร้อยละ 80 รักษา และปฏิบัติตามประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของไทย 
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18. นักเรียนมีความรูพ้ื้นฐานตามเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ 
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อ

การศึกษาและการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีทักษะภาษาต่าง ประเทศ
เพื่อการศึกษาและการส่ือสารในระดับดีขึ้นไป 

3 ร้อยละของนักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหา เพื่อพัฒนา 
ออกแบนวัตกรรม ในระดับดขีึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหา 
เพื่อพัฒนา ออกแบบวัตกรรม ในระดับดีขึ้นไป 

19. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการประกันคณุภาพการศกึษา 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และการ

เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความสามารถ                     
ในการสื่อสารภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความสามารถในการคิด
คำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี ต่อ
การศึกษา/วิชาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่
ดี ต่อการศึกษา/วิชาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

5 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดคำนวณ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

6 ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูงอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

7 ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางกายอยู่ในระดับ ดีเลิศ               
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางกายอยู่ในระดับ ดี
เลิศ  ขึ้นไป 

8 ร้อยละของนักเรียนมีภาวะจิตสังคมอยู่ในระดับดีเลิศ ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ 80 มีภาวะจิตสังคมอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ขึ้นไป 

9 ร้อยละของนักเรียนมีสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ 85 มีสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
10 ร้อยละของนักเรียนมีการใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น นักเรียนร้อยละ 80 มีการใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น 
11 ร้อยละของนักเรียนมีการเผยแพร่นวตักรรมที่สร้างขึ้นสูง

สาธารณะ 
นักเรียนร้อยละ 50 มีการเผยแพร่นวตักรรมที่สร้างขึ้น
สูงสาธารณะ 

20. คณะกรรมการสถานศึกษา กำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตาม 

เป้าหมาย 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พึงพอใจต่อ

การกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
โรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจ
ต่อการกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
โรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 

21. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

ที ่ เป้าหมายในการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1 ร้อยละของผู้ปกครองเครือข่ายและตัวแทนชุมชนพึงพอใจ

ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน 
ในระดับดีขึ้นไป 

ผู้ปกครองเครือข่ายและตัวแทนชุมชนร้อยละ 80 ขึ้นไป
พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนา
โรงเรียน ในระดับดีขึ้นไป 
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 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ใน                 
การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและเป็นแบบอย่างได้ 

ภาพการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 
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ภาพการมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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 2.3 ดำเน ินงานพัฒนาว ิชาการท ี ่ เน ้นค ุณภาพผู ้ เร ียนรอบด้าน ตามหลักส ูตรสถานศึกษา                 
และทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

ภาพนักเรียนไดร้ับรางวลัจากแข่งขัน 
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ภาพการจดัการเรียนการสอนออนไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจดักิจกรรมต่าง ๆทางออนไลน์ 
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แบบบันทึก 1.7 
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 (บูรณาการสะเต็มศึกษา) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   รายวิชา ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  รหัสวิชา ว 23202 
เรื่อง  การออกแบบและสร้างวงจรดิจิตอล  จำนวน  6  ชั่วโมง 
เรื่องย่อยที่  2  ชื่อเรื่องย่อย การประยุกต์ใช้งานวงจรลอจิกเกต   จำนวน  4  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                               ภาคเรียนที ่ 2  
ผู้สอน  นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร           โรงเรียนระยองวิทยาคม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระท่ี 2  วิทยาศาสตรก์ายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู ้
 9. ประยุกต์ความรู ้ไปใช้ออกแบบและสร้างวงจรดิจ ิตอลแบบต่าง ๆ ตามเงื ่อนไขที ่กำหนด              
ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  นักเรียนสามารถ 
 ด้านความรู้ (K)  

1. อธิบายคุณสมบัติของวงจรลอจิกเกตแบบต่าง ๆ ได้  
ด้านทักษะ/ กระบวนการ (P) 

1. ปฏิบัติประกอบวงจรลอจิกเกตแบบต่าง ๆ ได้ 
2. แก้ปัญหาจากสถานการณ์ และเงื่อนไขที่กำหนดให้ โดยนำความรู้เรื่องวงจรลอจิกเกต         

แบบต่าง ๆ ความสามารถในการเชื่อมโยงและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์                     
และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใชใ้นการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์(A) 
1.  เข้าเรียน ปฏิบัติกิจกรรม และส่งงานตรงเวลา (มีวินัย) 
2.  ร่วมมือในการเรียน แสวงหาความรู้ ตอบคำถาม ยอมรับความคิดเห็น ยกย่องผู้อื่น             

และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล (ใฝ่เรียนรู้) 
3.  ทำกิจกรรม และทำแบบฝึกหัดด้วยความซื่อสตัย์ (ซ่ือสัตย์สุจรติ) 

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
  วงจรดิจิตอล ออกแบบเพื่อใช้ประมวลผลหรือดำเนินการสัญญาณดิจิตอล ให้เกิดผลลัพธ์ตาม      
ความต้องการของผู ้ออกแบบ โดยสามารถกำหนดรูปแบบอินพุตและเอาต์พุต ได้โดยการเขียนตาราง          
ความจริง กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างค่าอินพุตและเอาต์พุต ตามเงื่อนไขที่ต้องการ  
 
สาระการเรยีนรู้ / เน้ือหาสาระ 
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 วงจรลอจิก คือ วงจรที่ประกอบด้วยลอจิกเกตต่างๆ ต่อเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ลอจิกเกตพื้นฐาน 7 ตัว 
ได้แก่ NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR และ XNOR เป็นอุปกรณ์พื้นทางดิจติอลอิเล็กทรอนิกสท์ี่ทำงานดว้ย
ระบบตัวเลขฐาน 2 คือ ลอจิก 0 และ ลอจิก 1 สถานะทางลอจิกที่เกี่ยวข้อง ลอจิก “0” เทียบได้ กับสถานะ Low 
และ ลอจิก “1” เทียบไดก้ับสถานะ High 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 

 
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษที่ 21 (การเรียนรู้ 3R × 8C)  

3R 
  R1 - Reading (อ่านออก) 
 R2 - Writing (เขียนได้)  
 R3 – Arithmetics (คิดเลขเป็น) 
8C 
 C1 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ  

ในการแก้ปัญหา) 
 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรรม) 
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 
 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ท ักษะด ้านความร ่วมม ือการทำงานเป็นทีม  

และภาวะผู้นำ) 
 C5 - Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการสื ่อสารสารสนเทศ และ

รู้เท่าทันสื่อ) 
 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) 
 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) 
 C8 - Compassion (ความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม) 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. ใบกิจกรรม เรื่อง  เสริฟรอ้นทันใจ อรอ่ยได้ทุกจาน 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง  วงจรลอจิกเกตพื้นฐาน 
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การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ชั่วโมงที่ 1 – 2 
กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  

1. นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ดังนี้ 
- นักเรียนกับครอบครัวชอบไปรับประทานอาหารที่ร้านหรือไม่ (พิจารณาคำตอบของนักเรียน 

และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ) 
- นักเรียนเคยเจอปัญหาอะไรบ้างเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้าน  (พิจารณาคำตอบของ

นักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ) 
2. ครูยกสถานการณ์ “เสริ์ฟร้อนทันใจ อร่อยได้ทุกจาน” เพื่อนำนักเรียนเข้าสู่การทำกิจกรรม 

 ดังนี้ 

 
3. จากสถานการณ์ เสริฟร้อนทันใจ ครูถามนักเรียนว่า หากนักเรียนเป็นเจ้าของร้านอาหาร

ดังกล่าว นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร (พิจารณาคำตอบของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ) 

 

สถานการณ์ เสิร์ฟร้อนทันใจ อร่อยได้ทุกจาน 

เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งประสบปัญหาในการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้า เนื ่องจากเมื่อพ่อครัว        
ปรุงอาหารและเครื ่องดื ่มเสร็จ พนักงานมักจะไม่เห็นจึงไม่ได้นำไปเสิ ร์ฟในขณะที่ยังร้อนอยู ่ จึงได้รับ
ข้อเสนอแนะจากลูกค้าอยู่เสมอเรื่องอาหารไม่ร้อน และน้ำแข็งในแก้วเริ่มละลาย เจ้าของร้านคนดังกล่าว         
จึงอยากทำช่องวางอาหารที่มีสัญญาณแจ้งเรียกพนักงานเสิร์ฟอัตโนมัติ โดยเมื่อช่องวางอาหาร (แทนด้วย LED 
1 สีเขียว) หรือช่องวางเครื่องดื่ม (แทนด้วย LED 2 สีเขียว) มีของวางอยู่ให้ส่งสัญญาณไฟ (แทนด้วย LED 3   
สีแดง) แจ้งให้พนักงานเสิร์ฟทราบทันที หากนักเรียนเป็นเจ้าของร้านคนดังกล่าว ต้องการสร้างเครื่องส่ง
สัญญาณแจ้งเรียกพนักงานเสิร์ฟอัตโนมัติ นักเรียนจะออกแบบวงจรโดยใช้ IC เบอร์ใด และจะต่อวงจร
ดังกล่าวได้อย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบการออกแบบวงจรดังกล่าว  เมื่อกำหนดให้ สถานะของ   
เมื่อมีของวางในช่องอาหารหรือเครื่องดื่ม แทนด้วย 1 และสถานะเมื่อไม่มีของวางในช่องอาหารหรือเครื่องดื่ม 
แทนด้วย 0)   
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กิจกรรมสำรวจและค้นหาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
 ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา  

4. นักเรียนแบ่งกลุ ่ม ๆ ละ 3 – 5  คน เพื ่อทำกิจกรรมเป็นกลุ ่ม โดยในการจัดการเรียนรู้              
ในรูปแบบออนไลน์ ขณะทำกิจกรรมกลุ่ม ครูใช้การแบ่งห้องประชุมย่อย (Meet Breakout Room)  

5. นักเร ียนแต่ละกลุ ่มเข ้าห้องประชุมย่อย (Meet Breakout Room) ร ่วมกันอภิปราย            
จากสถานการณ์ เรื ่อง เสริฟร้อนทันใจ เพื่อตั ้งประเด็นคำถามที่จะนำไปสู่การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา            
จากสถานการณ์ ใช้เวลาประเมาณ 5 นาที  

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกประเด็นคำถามของกลุ่ม ลงในใบกิจกรรม เรื่อง เสิร์ฟร้อนทันใจ       
ในหัวข้อ ระบุปัญหา 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอประเด็นคำถาม/ปัญหา และความต้องการในการแก้ปัญหา        
จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 
 
 ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  

8. นักเรียนเข้ากลุ่มย่อย ศึกษาใบกิจกรรม รื่อง  วงจรลอจิกเกตพื้นฐาน เพื่อศึกษาลักษณะ    
และการทำงานของวงจรลอจิกเกตพื ้นฐาน 3 วงจร ได้แก่ วงจร AND Gate วงจร OR Gate และวงจร          
NOT Gate  

9. นักเรียนต่อวงจรลอจิกเกตพื้นฐาน 3 วงจร ได้แก่ วงจร AND Gate วงจร OR Gate และ
วงจร NOT Gate โดยใช้การต่อวงจรอเิล็กทรอนิกส์เสมือนจริง จาก http://www.tinkercad.com ตามวิธีการ
ทำกิจกรรมในใบกิจกรรม เรื ่อง วงจรลอจิกเกตพื้นฐาน โดยให้นักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมลงใน             
ใบกิจกรรม เรื่อง เสิร์ฟร้อนทันใจ อร่อยได้ทุกจาน ในหัวข้อ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 

10. นักเรียนร่วมกันนำเสนอผลการทำกิจกรรม เรื่อง วงจรลอจิกเกตพื้นฐาน โดยครูใช้คำถามนำ
อภิปราย ดังนี้ 
  -  ในวงจร IC เบอร์ 74HC08 เมื่อป้อนลอจิกของ INPUT A และ INPUT B เป็น (0,0)  (0,1) 
(1,0) และ (1,1) การทำงานของ OUTPUT (หลอด LED 3) จะมีสภาวะลอจิกเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ 0, 0, 0 
และ 1 ตามลำดับ) 
  - IC เบอร์ 74HC08 มีลักษณะการดำเนินการอย่างไร (แนวคำตอบ สภาวะลอจิกของ 
OUTPUT จะเป็น 1 เมื่อ INPUT เป็น 1 ทั้งคู่ และสภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 0 เมื่อสภาวะลอจิกของ 
INPUT ตัวใดตัวหน่ึงเป็น 0) 
  -  ในวงจร IC เบอร์ SN7432 เมื่อป้อนลอจิกของ INPUT A และ INPUT B เป็น (0,0)  (0,1) 
(1,0) และ (1,1) การทำงานของ OUTPUT (หลอด LED 3) จะมีสภาวะลอจิกเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ 0, 1, 1 
และ 1 ตามลำดับ) 
  - IC เบอร์ SN7432 มีลักษณะการดำเนินการอย่างไร (แนวคำตอบ สภาวะลอจิกของ 
OUTPUT จะเป็น 0 เมื่อ INPUT เป็น 0 ทั้งคู่ และสภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 1 เมื่อสภาวะลอจิกของ 
INPUT ตัวใดตัวหน่ึงเป็น 1) 
  -  ในวงจร IC เบอร์ SN7404 เมื่อป้อนลอจิกของ INPUT 0 และ 1 การทำงานของ OUTPUT 
จะมีสภาวะลอจิกเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ 1 และ 0 ตามลำดับ) 
  - IC เบอร์ SN7404 มีลักษณะการดำเนินการอย่างไร (แนวคำตอบ สภาวะลอจิกของ 
OUTPUT จะเป็น 1 เมื ่อ INPUT เป็น 0 และสภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 0 เมื ่อสภาวะลอจิก            
ของ INPUT เป็น 1 หรือกล่าวได้ว่า OUTPUT จะแสดงสภาวะลอจิกตรงข้ามกับ INPUT) 
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11. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  
 - ลักษณะการดำเนินการที่สภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 1 เมื่อ INPUT เป็น 1 ทั้งคู่ และ
สภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 0 เมื ่อสภาวะลอจิกของ INPUT ตัวใดตัวหนึ ่งเป็น 0 เร ียกว่าเป็น            
การดำเนินการ AND เขียนแทนด้วย Y = A . B 
 -  IC เบอร์ 74HC08 ที่ประมวลผลการดำเนินการ AND เรียกว่า AND Gate 
 - ลักษณะการดำเนินการที่สภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 0 เมื่อ INPUT เป็น 0 ทั้งคู่ และ
สภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 1 เมื ่อสภาวะลอจิกของ INPUT ตัวใดตัวหนึ ่งเป็น 1 เร ียกว่าเป็น           
การดำเนินการ OR เขียนแทนด้วย Y = A + B 
 -  IC เบอร์ SN7404 ที่ประมวลผลการดำเนินการ OR เรียกว่า OR Gate 
 - ลักษณะการดำเนินการที่สภาวะลอจิกของ OUTPUT จะแสดงสภาวะลอจิกตรงข้ามกับ INPUT 
เรียกว่าเป็นการดำเนินการ NOT เขียนแทนด้วย Y = -A 
 -  IC เบอร์ SN7404 ที่ประมวลผลการดำเนินการ NOT เรียกว่า NOT Gate 
 
 ชั่วโมงที่ 3 - 4  

ขั้นที่ 3 ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
12. นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลักษณะของวงจรลอจิกเกตแบบต่าง ๆ 

ได้แก่ วงจร AND Gate วงจร OR Gate และวงจร NOT Gate วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวงจรลอจิกเกต   
เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบวงจรสำหรับทำเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเรียกพนักงานเสริฟ์อัตโนมัติเมื่อมีอาหารหรือ
เครื่องดื่มวางตามที่สถานการณ์กำหนด  

13. คร ูแจ ้งเกณฑ์การให ้คะแนนการออกแบบ /สร้างวงจรเคร ื ่องส ่งส ัญญาณแจ้ง เร ียก           
พนักงานเสิร์ฟอัตโนมัติ ให้นักเรียนทราบ ดังนี้  

-  แผนผังวงจรอิเล็กทรอนิกส์/แบบร่าง ถูกต้อง ความชัดเจน  2  คะแนน 
-  การแสดงเหตุผลในการตัดสินเลือกใช้ IC และวงจรลอจิกเกต โดยมี

การแสดงหลักฐาน/ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2  คะแนน 

-  การเลือกใช้อุปกรณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล และครบถ้วน 2  คะแนน 
-  การต่อวงจรได้ถูกต้องตามแผนผังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบไว้ 
(สำหรับการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ใช้การต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เสมือนจรงิ จาก http://www.tinkercad.com) 

2  คะแนน 

-  การทำงานของวงจรทีอ่อกแบบเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
สถานการณ ์

2  คะแนน 

 
14. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบวงจรเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเรียกพนักงานเสิร์ฟอัตโนมัติ 

โดยระบุเบอร์ IC ที่ต้องการใช้งานในวงจร เขียนแผนผังวงจรอิเล็กทรอนิก โดยระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ         
ใช ้งาน และว ิธ ีการต ่อวงจร พร ้อมอธ ิบายเหต ุผลประกอบการออกแบบวงจร ลงในใบก ิจกรรม                      
เรื่อง เสริ์ฟร้อนทันใจ อร่อยได้ทุกจาน ในหัวข้อ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 



166 
 

15. นักเร ียนกลุ ่มที ่ออกแบบวงจรเสร็จเร ียบร ้อย ให้กดปุ ่ม “ขอความช่วยเหลือ” จาก                 
ห้องประชุมย่อย (Breakout Room) เพ ื ่อแจ ้งให้คร ูทราบ และเข้าร ่วมกลุ ่มย่อย เพ ื ่อร ับฟังแนวคิด                    
ในการออกแบบวงจร 

 ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา  
16. นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างวงจรเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเรียกพนักงานเสริฟอัตโนมัติ ตามที่ได้

ออกแบบไว้ โดยใช้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง จาก http://www.tinkercad.com โดยบันทึกภาพ
หน้าจอที่แสดงวงจรที่สร้างเสร็จแล้ว ลงในใบกิจกรรม เรื ่อง เสิร์ฟร้อนทันใจ อร่อยได้ทุกจาน ในหัวข้อ       
บันทึกผลการทำกิจกรรม 

 ขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
17. นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบการทำงานของวงจรเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเรียกพนักงานเสิร์ฟ

อัตโนมัติ ที ่สร้างโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง จาก http://www.tinkercad.com โดยกดปุ่ม        
Play Simulation  

18. นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตผลการทำงานของวงจรเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเรียกพนักงานเสิร์ฟ
อัตโนมัติที่สร้างขึ้น บันทึกผลการสังเกตและทดสอบวงจร ลงในใบกิจกรรม เรื่อง เสิร์ฟร้อนทันใจ ในหัวข้อ 
บันทึกผลการทำกิจกรรม 

19. นักเรียนประเมินผลงานของตนเอง โดยพิจารณาว่าวงจรที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้ตาม
เงื่อนไขในสถานการณ์ที่กำหนด และผลที่ได้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ พร้อมวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
ของวงจรที่ออกแบบและสร้างข้ึน พร้อมและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงวงจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ขั้นที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปญัหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม  
20. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของกลุ่ม โดยอธิบายวิธีการออกแบบวงจรโดยเลือกใช้

วงจรลอจิกเกต เบอร์ IC ที่ใช้ วิธีการต่อวงจร เหตุผลการเลือกวงจรลอจิกเกต ผลการทดสอบวงจร และ
แนวทางการปรับปรุงผลงานของกลุ่ม 

21. นักเรียนกลุ ่มที ่ไม่ใช้กลุ ่มนำเสนอร่วมกันวิเคราะห์ผลงานของเพื ่อน จุดเด่น จุดด้อย           
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับผลงานของเพื่อน 

กิจกรรมสรุปและขยายความรู้  
22. นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของวงจรลอจิกเกตพื้นฐาน มีใจความสำคัญ ดังนี้ 

  - ลักษณะการดำเนินการที่สภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 1 เมื่อ INPUT เป็น 1 ทั้งคู่ 
และสภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 0 เมื่อสภาวะลอจิกของ INPUT ตัวใดตัวหนึ่งเป็น 0 เรียกว่าเป็นการ
ดำเนินการ AND เขียนแทนด้วย Y = A . B 

 - ลักษณะการดำเนินการที่สภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 0 เมื่อ INPUT เป็น 0 ทั้งคู่ 
และสภาวะลอจิกของ OUTPUT จะเป็น 1 เมื่อสภาวะลอจิกของ INPUT ตัวใดตัวหนึ่งเป็น 1 เรียกว่าเป็นการ
ดำเนินการ OR เขียนแทนด้วย Y = A + B 

 - ลักษณะการดำเนินการที่สภาวะลอจิกของ OUTPUT จะแสดงสภาวะลอจิกตรงข้ามกับ 
INPUT เรียกว่าเป็นการดำเนินการ NOT เขียนแทนด้วย Y = -A 
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23. นักเรียนร่วมกันยกตวัวงจรอิเล็กทรอนิกสท์ี่พบเห็นชีวิตประจำวัน ที่มกีารนำลอจิกเกตต่าง ๆ 
ไปประยุกต์ใช้งาน โดยให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดในกระดาน Padlet (แนวคำตอบ พิจารณาคำตอบของ
นักเรียน โดยมีตวัอย่างคำตอบ เช่น วงจรสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น) 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง จาก http://www.tinkercad.com 
2. PowerPoint เรื่อง ลอจิกเกตพื้นฐาน 
3. Google Classroom รหัสชั้นเรียน st2qqnh (สำหรับการเรียนออนไลน)์ 
4. Google Meet : https://meet.google.com/nvo-cmnt-qmb (สำหรบัการเรียนออนไลน์) 

 
การวดัผลและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้-ความเข้าใจ (K)   
1. อธิบายคุณสมบัติของวงจรลอจิก
เกตแบบต่าง ๆ ได ้

คำถามของครูขณะจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

ตอบคำถามถูกต้อง ร้อยละ 70  
ถือว่าผ่านการประเมิน 

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ลอจิกเกต
พื้นฐาน 

ได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
ถือว่าผ่านการประเมิน 

ด้านทักษะกระบวนการ (P)   
1. ปฏิบัติประกอบวงจรลอจิกเกต
แบบต่าง ๆ ได ้

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ลอจิกเกต
พื้นฐาน 

ได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
ถือว่าผ่านการประเมิน 

2. แก้ปัญหาจากสถานการณ์ และ
เง่ือนไขที่กำหนดให้ โดยนำความรู้
เรื่องวงจรลอจิกเกตแบบต่าง ๆ 
ความสามารถในการเชื่อมโยงและ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์และ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
มาใช้ในการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 

ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เสริ์ฟรอ้น
ทันใจ อร่อยได้ทุกจาน 

ได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
ถือว่าผ่านการประเมิน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์(A)   
1. เข้าเรียน ปฏิบัติกิจกรรม และส่ง
งานตรงเวลา (มีวินัย) 

แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
รายบุคคล 

ต้องได้ไม่ตำ่กวา่ระดับคุณภาพ 2 (ดี) 
จากระดับคุณภาพ 3 (ดเียี่ยม) 

2. ร่วมมอืในการเรียน แสวงหา
ความรู ้ตอบคำถาม ยอมรับความ
คิดเห็น ยกย่องผู้อื่น และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล (ใฝ่เรียนรู้) 
3. ทำกจิกรรม และทำแบบฝึกหัด
ด้วยความซื่อสัตย์ (ซื่อสตัย์สุจรติ) 
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วิธีการวดั เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   
1.  ความสามารถในการสื่อสาร ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง เสริ์ฟรอ้น

ทันใจ อร่อยได้ทุกจาน 
ต้องได้ไม่ตำ่กวา่ระดับคุณภาพ 2 (ดี) 
จากระดับคุณภาพ 3 (ดเียี่ยม) 2.  ความสามารถในการคิด         

(คิดวิเคราะห์/คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ) 

 
 
 2.4 พ ัฒนาครูและบุคลากรให้ม ีความเช ี ่ยวชาญทางว ิชาชีพตรงตามความต้องการของครู                 
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ การดำเนินกิจกรรมการเรียนรูท้างวชิาชพี (PLC) ในระยะที ่1 (Plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ประกอบการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) ในระยะที ่2 (Do) 
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ภาพ การดำเนินกิจกรรมการเรียนรูท้างวชิาชพี (PLC) ในระยะที ่3 (See) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศกึษา 2564 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 

 

  

  

 

   

 

 

ภาพ กิจกรรมประเมินทบทวนระบบการเรียนรู้ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ภาพ กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
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 3.2  ครูมีนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ การใช้สื่อนวตักรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ การเผยแพร่สื่อนวตักรรมเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่องการศกึษาที่ผันเปลี่ยนการเรียนรู้แบบ Online  
ตอน สื่อออนไลน์สุดปัง รวมพลังเพื่อเยาวชนไทย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

 จัดโดย เครือข่ายส่งเสรมิประสิทธิภาพการจัดการศึกษามธัยมศึกษาจังหวดัระยอง 
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 3.3 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนในการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพ ครูผู้สอนสรา้งโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง          
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู ้เร ียนอย่างเป็นระบบมีขั ้นตอนโดยใช้เคร ื ่องมือและวิธ ีการวัด              
และประเมินผลที ่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้ การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เรียน          
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ การแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
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 3.5 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการนิเทศการจดัการเรียนสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
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 3.6 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อพัฒนา และปรับปรุง           
การจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ตัวอยา่งแผนดำเนินการ PLC 
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ภาพ แบบบันทึกกลุ่ม PLC (ระยะที่ ๑ (Plan)) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ แบบบันทึกกลุ่ม PLC (ระยะที่ ๒ (Do)) 
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ภาพ แบบบันทึกกลุ่ม PLC (ระยะที่ ๓ (See)) 
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