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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนระยองวิทยาคม
ที่
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง เสนอรายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระยองวิทยาคม
ตามที่ โ รงเรี ย นได้ ด าเนิ น โครงการ งาน กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารโรงเรี ย นประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้การดาเนินงานดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงได้จัดทารายงานประจาปีของ
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โดยมุ่งเน้นภาพความสาเร็จและนาเสนอผลงานด้านต่าง ๆ
ของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ๔ มาตรฐาน (แนวใหม่) ภายใต้บริบท
วิสัย ทัศ น์ อั ตลั กษณ์ และเอกลั กษณ์ ของโรงเรีย นเพื่อเสนอต่ อคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้ นฐานเพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายธีระวัธน์ สิงหบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

บันทึกเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่โรงเรียนได้จัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ รายงานประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนระยองวิทยาคม นาเสนอต่อสาธารณชนได้

(นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คำนำ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อน
ภาพความสาเร็จ และนาเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4 มาตรฐาน ภายใต้บริบท
อัตลักษณ์ของโรงเรียน “เก่ง ดี มีวินัย” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม” สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนระยองวิทยาคม มีคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปีการศึกษา 2561” และเพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งใช้เป็นฐานในการจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นในรูปของคณะกรรมการโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน และร่วมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ มีการเก็บรวบรวมข้อ มูล
สารสนเทศจากกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน
ต่างๆ ซึ่ง เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติง านที่กาหนดไว้ใ นแผนปฏิบัติง านประจาปีง บประมาณของสถานศึกษา
รายงานประจาปีของสถานศึกษาฉบับนี้ถือเป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่จะประเมินคุณภาพปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงาน กลุ่มงานต่างๆ ในสถานศึกษาว่าสามารถดาเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอันใดอันจะเป็นประโยชน์และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนให้รายงานฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวัง
ว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
ต่อไป

(นายธีระวัธน์ สิงหบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
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1
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมา
“โรงเรียนระยองวิทยาคม” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2514 โดยรวมโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์
(ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และโรงเรียนสตรีระยอง “บุญ ศิริบาเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2463)
บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 1 งานส่วนโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิ
ริบาเพ็ญ” ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนสหศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย มีนายกนก จันทร์ขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ในปีการศึกษา 2517 โรงเรียน ได้รับคัดเลือกเข้า
โครงการพั ฒ นาโรงเรี ยนมัธ ยมในส่ วนภูมิ ภาค (ค.ม.ภ.) รุ่ นที่ 1 และได้รั บการสนั บ สนุ น ให้มี อ าคารเรี ย น
โรงฝึกงาน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ไ ด้รับความนิยมจากผู้ปกครองและ
ประชาชนทั่วไปส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจานวนมาก นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
สมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ตลอดจนมูลนิธิ องค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทาให้โรงเรียนระยองวิทยาคม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนคุณภาพพิเศษ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และโรงเรียนใน
โครงการมาตรฐานสากล ตามลาดับ
สภาพทั่วไป
โรงเรี ยนระยองวิ ทยาคม ตั้ง อยู่ เลขที่ 179 ถนนตากสิน มหาราช ตาบลท่า ประดู่ อาเภอเมือ ง
จั ง หวั ด ระยอง รหั ส ไปรษณี ย์ 21000 โทรศั พ ท์ 0-3861-1010, 0-3861-4332 โทรสาร 0-3861-4332
website : rayongwit.ac.th Email : rayongwitt@yahoo.co.th สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ
6 ตาบล ได้แก่ ท่าประดู่ เนินพระ ทับมา บ้านแลง ตะพงนอก และเชิงเนิน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ที่ว่าการอาเภอเมืองระยอง
ปากน้าระยอง
วัดตรีรัตนาราม
วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เขตการปกครอง
โรงเรียนระยองวิทยาคมอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีโรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วย ตาบลท่าประดู่ ตาบลเชิงเนิน ตาบลเนินพระ ตาบลปากน้า ตาบลทับมา ตาบล
ตะพง ตาบลบ้านแลง

2
ปริมาณงานในความรับผิดชอบ
โรงเรียนระยองวิทยาคมกาหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็น 4 กลุ่มบริหารงาน คือ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. กลุม่ บริหารงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มบริหารทั่วไป
1) จานวนครู บุคลากร ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 )
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจา
กลุ่ม / กลุ่มสาระ ฯ ชาย หญิง รวม
ลูกจ้างประจา
บริหาร
3
2
5
พนักงานบริการ
กองกลาง
0
1
1
พนักงานขับรถยนต์
คณิตศาสตร์
4
24 28
รวม
วิทยาศาสตร์
11
22 33
พนักงานราชการ
สังคมศึกษา
7
14 21
พนักงานวิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
5
12 17
รวม
ภาษาต่างประเทศ
3
22 25
โครงการไทย
เข้มแข็ง
การงานอาชีพฯ
11
10 21
การงานอาชีพฯ(เกษตร)
สุขศึกษาและพลศึกษา 10
3
13
พลานามัย
ศิลปะ
7
6
13
เจ้าหน้าที่ LAB
แนะแนว
0
5
5
นักการภารโรง
กิจกรรมในเครื่องแบบ 2
0
2
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานห้องสมุด
0
1
1
รวม
โครงการห้องเรียนพิเศษ 2
0
2
EP
ศูนย์ภาษาเอเชีย
1
5
6
ตะวันออก
รวม
66 127 193
ครูไปช่วยราชการ
ครูมาช่วยราชการ

-

คน
คน

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

1
0
1
1
1
4

1
0
1
1
1
4

3
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูจ้าง ฯ
คณิตศาสตร์ (EP)
วิทยาศาสตร์ (EP)
สังคมศึกษา (EP)

ชาย
0
0
0

หญิง รวม
2
2
4
4
3
3

พนักงาน
เจ้าหน้าที่สานักงาน
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่บริการ
เอกสารทั่วไป

ชาย
2
9
2

รวม
โครงการพิเศษ
อังกฤษ
จีน
ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น
เกาหลี
พนักงาน
ห้องเรียนพิเศษ EP

14
ชาย
6
0
1
1
1
ชาย
8

29 43
หญิง รวม
3
9
4
4
0
1
0
1
0
1
หญิง รวม
6
14

รวม

17

13

30

7
15 22
รวมลูกจ้างชั่วคราว 38
สรุป จานวนข้าราชการและบุคลากรทั้งสิ้น 300 คน

57

95

สังคมศึกษา

1

2

3

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

0
0
1
0
2
1
1
0
0
1
0

2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

2
0
2
1
2
1
1
0
0
1
0

1

หญิง รวม
16 18
13 22
0
2
0

1

2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,696 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
เพศ
เฉลีย่
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
ชาย หญิง
ต่อห้อง
ม.1
14
271
326
597
43
ม.2
14
253
335
588
42
ม.3
14
254
353
607
43
ม.4
19
240
391
631
33
ม.5
19
208
412
620
33
ม.6
18
208
360
568
32
รวม
98
1,434 2,177 3,611
1,434 2,177 3,611
รวมทั้งหมด
98

4
สภาพปัจจุบัน ในปัจจุบันโรงเรียนระยองวิทยาคมมีการดาเนินงานในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1.1.1 หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 โดยมีแผนการเรียน บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 หลักสูตรและแผนการเรียน บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
แนวทางการจัดการ
และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
หลักสูตร
1. จัดแผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในระดับ
หลักสูตรสถานโรงเรียนระยองวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีการจัดแผนการเรียนที่หลากหลายให้
2. จัดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษโดยใช้ภาษาอังกฤษ
นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด
เป็นสื่อ (EP) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
และความสนใจ
มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทย์-คณิต
3. จัดแผนการเรียน ห้องเรียน EIS โดยจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4. จัดแผนการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้แก่
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส
ให้นักเรียนเลือกเรียนตามถนัดและความสนใจ
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 1
1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนทุกคนโดยครูเจ้าของภาษา
โดยเจ้าของภาษา
2. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยครู
2. จัดหาภาคีเครือข่ายร่วมกับสถาบัน
เจ้าของภาษาทา MOU กับสถาบันการศึกษาทั้งใน
ต่างประเทศ
ประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน และ
ออสเตรเลีย เป็นต้น
บริการทางการศึกษาอื่น ๆ
1. โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษารองรับ ให้บริการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การแข่งขันจากการเปิดเสรีทางการศึกษา แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น
2. จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน
1. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สนใจทั่วไปและ
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครผู้สนใจ
หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น
3. จัดฝึกอบรมตามวัน เวลาที่กาหนด
3. จัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
และ ภาษาจีนสาหรับโรงเรียนในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
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3) สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559

3.41
3.41

3.63
3.69

3.81
3.82

3.89
3.90

3.16
3.12

3.30
3.28

3.19
3.17

3.06
3.08

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

3.33
3.30

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ปี 2559 - 2560

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา2559

ปีการศึกษา2560

85.36
85.17

90.74
92.24

95.31
95.40

97.22
97.52

79.11
77.93

82.60
82.07

79.84
79.29

76.39
76.90

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

83.29
82.53

การเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ปี 2559 - 2560
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4) ผลการทดสอสบระดับชาติของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ประเทศ

สังกัด

จังหวัด

โรงเรี ยน

34.7
34.96
35.96

สังคมศึกษา

45.59

วิทยาศาสตร์

29.37
29.48
31.76
42.05

ภาษาอังกฤษ

28.31
27.91
31.75
48.75
49.25
50.07
52.27

ภาษาไทย

66.57

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

ประเทศ
คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังกัด

24.53
24.64
27.42

จังหวัด

โรงเรี ยน

46.03
34.7
34.96
35.96

29.37
29.48
31.76
28.31
27.91
31.75

45.59

42.05

48.75
49.25
50.07
52.27

66.57
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5) สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ร้อยละการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
74.62
80.56
76
77.82
79.85
82.03
83.5
82.48
85.14
90.04
ภาคเรียนที่ 1
82.8
90.27
86.64
92.64
81.49
86.13
84.72
91.06
99.21

ห้อง Eric Centre
ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ห้อง Sear Centre
ห้องศูนย์เกาหลี
ห้องสมุดห้องเรียนขงจื่อ
ห้อง Resource
ห้องจริยธรรม กลุ่มสาระสังคมฯ
ห้องสมุด ICT กลุ่มสาระสังคมฯ
ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ห้องสมุดเปิดคณิตศาสตร์
สวนวรรณคดี
ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย
แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
แหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเวศ
แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ห้องแนะแนว
ห้องสมุดโรงเรียน

60

80

100

74.36
78.18

ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 211
ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ห้องศูนย์เกาหลี
ห้องสมุดห้องเรียนขงจื่น
ห้อง Resource

ห้องจริยธรรม กลุ่มสาระสังคมฯ
ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมฯ
ห้องสมุดเปิดคณิตศาสตร์
สวนวรรณคดี

50.29
32.7
37.41
40.72
41.78
47.94
56.6
47
57.57

แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว

77.01

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
แหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเวศ
แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ห้องแนะแนว
ห้องสมุดโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 2
69.19

ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย

45.92

56.71
53.88
82.15
96.8
30 40 50 60 70 80 90 100

6) ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
813,200 งบลงทุน / งบดาเนินงาน
801,209.57
เงินนอกงบประมาณ
84,763,814 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
78,243,568.50
เงินอื่น ๆ
รวมรายรับ
85,577,014
รวมรายจ่าย
79,044,778.07
7) สภาพชุมชนโดยรวม
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสังคมเมือง มีประชากรประมาณ 20,000 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานที่ราชการและสถานประกอบการ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการ
ทางานโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง งานห่มผ้าพระเจดีย์วัดกลางน้า งานวันสุนทรภู่ งานวัน
ตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง ประเพณีลอยกระทงของเทศบาลนครระยอง
7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพหลัก คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(40%) พนักงานบริษัท (30%) ธุรกิจส่วนตัว (20%) และทาสวน (10%) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 50,000 บาท/ปี จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
7.3 โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนเป็นสังคมเมือง ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ซึ่งโรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ด้านแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี

8
8) ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา (2559)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการ
ผลการประเมิน
ประเมิน โดยหน่วยงาน
ตนเอง
ต้นสังกัด
4
4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9
การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการ
ผลการประเมิน
ประเมิน โดยหน่วยงาน
ตนเอง
ต้นสังกัด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

4

4

4

4

4

4

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00

9.73

ดีมาก

10.00
10.00
10.00
20.00

9.51
8.58
8.85
14.35

ดีมาก
ดี
ดี
ดี

10.00

8.00

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.71

ดีมาก

ค่าเฉลี่ยรวม
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
(ปรับปรุง)
(พอใช้)

ระดับ 3  ระดับ 4
(ดี)
(ดีเยี่ยม)

9) สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ผ่านมา (รอบสาม)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตารมปรัชญา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
5.00
5.00
ดีมาก
การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง
ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี่ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
5.00
5.00
ดีมาก
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
5.00
5.00
ดีมาก
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
รวม
100.00
88.73
ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 จัดกิจกรรมได้สนองมาตรฐานทั้งหมด
1.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถได้รับรางวัลระดับชาติ
เป็นที่น่าชื่นชม
1.3 จัดกิจกรรมได้ครอบคลุมมาตรฐานทั้งหมด
2. ด้านการจัดการศึกษา
2.1 กระบวนการทางานตามระบบการเรียนรู้มรี ายละเอียดครบถ้วน เป็นรูปแบบเดียวกัน
ทั้งหมด เป็นแบบอย่างได้ดีและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
2.2 ครูได้รับรางวัลส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลด้วย
2.3 มีการดาเนินงานตามหลัก P-D-C-A ได้ดีเยี่ยม
2.4 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2.5 มีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมสาหรับนักเรียน
2.6 สภาพแวดล้อมดี
2.7 โรงเรียนดาเนินการให้นักเรียนใช้ห้องเรียนไร้พรมแดนได้เกินมาตรฐาน
2.8 เอกสารสมบูรณ์ ครบถ้วนดี
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3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ห้องเรียน EP และศูนย์ ERIC จัดได้ดี สามารถเป็นแบบอย่าง
ได้ดี
4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมได้ดีหลากหลาย
5. ด้านมาตรการส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 ควรนากิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนในมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 มาไว้ให้เห็น
1.2 โครงการที่ดาเนินการ 3 ปีต่อเนื่อง ควรทาวิจัยจากข้อเสนอแนะโดยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมเพื่อเป็นฐานในการทางาน
2. ด้านการจัดการศึกษา
2.1 ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
2.2 ควรดาเนินการการจัดการเรียนรู้บูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระและเป็นปัจจุบัน
2.3 ควรจัดทาสาระท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิด
2.4 ห้องเรียนไม่ค่อยสะอาด ควรปลูกฝังให้นักเรียนตระหนัก
2.5 เครื่องมือประเมินควรใช้เป็นระบบออนไลน์
3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
5. ด้านมาตรการส่งเสริม ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา
จุดเด่น
โรงเรียนมีจุดเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยมีคณะกรรมการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและวิธีดาเนินการต่าง ๆ โดยประสานการทางาน
บูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบกิจกรรมนักเรียน ทาให้ผลเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้
1. การดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบ
กิจกรรมนักเรียน มีระบบเอกสารกฎ กติกา ระเบียบเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมซึ่งผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนทราบ อนุมัติในหลักการ ทาให้การดาเนินงานของระบบไม่ยงุ่ ยาก ซ้าซ้อน ผลของการดาเนินการ
ในระบบเกิดกับผู้เรียนโดยตรง คุณภาพของการประเมินการผ่านช่วงชั้นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี
ความชัดเจน เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและผู้ปกครอง ทาให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมและได้รับคัดเลือกเป็นระบบที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนภายใต้กิจกรรม“ร่วมเสริมคุณค่า สร้างราคาชีวี” จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)
2. การดาเนินการของระบบการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเน้นกิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียนทุกคน โรงเรียนเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
วิชาการ คุณภาพผู้เรียน สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านศิลปะ ด้านดนตรีและกีฬาด้านความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน โดยในการสอนมีการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ทุกรายวิชาและทุกหน่วย
การเรียนรู้และคณะกรรมระบบร่วมกับฝ่ายบริหารได้วางแผนดาเนินการระบบให้เป็นระบบ Best Practice
ต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือในปีการศึกษา 2551
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3. การจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมีการดาเนินการแบบประชาธิปไตย นักเรียนเลือกทากิจกรรม
ตามความสนใจโดยอิสระและหลากหลาย เป้าหมายของทุกลุ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบ รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น และวิธีการประเมินผลการทากิจกรรมของครูโดยบันทึกเวลา
ภาระงานการทากิจกรรมชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่
1.1 อาคารเรียนบางหลังซึ่งมีอายุการใช้งานนาน เก่า พื้นห้องเรียนชารุด สึกกร่อน เช่น อาคาร 4
ควรได้รับการปรับปรุง ขัดพื้น ทาสีใหม่ จัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
1.2 การรณรงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านการรักษาความสะอาดและมีจิตสาธารณะให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงปีการศึกษา 2550 - 2551 โรงเรียนอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ และ
นักเรียนต้องใช้โรงอาหารชั่วคราว คับแคบ ไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร
1.3 ห้องน้านักเรียนซึง่ มีจานวนน้อย ไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับจานวนรวมของนักเรียนทั้งหมด
ทาให้เกิดกลิ่น ควรได้รับการดูแล ทาความสะอาดให้บ่อยครั้งในวันหนึ่ง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ห้องน้า ห้องส้วมเพิ่มเติมข้างอาคารสานักงาน 1 หลัง
1.4 ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นการดาเนินการสู่วิธีทางปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุนและได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนนาร่องการใช้หลักสูตร
2. ด้านทรัพยากร
แต่ละปีการศึกษาโรงเรียนต้องใช้เงินเพื่อจ้างครูสอน เจ้าหน้าที่และพนักงานสานักงานรวมประมาณ
40 คน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ไม่มีการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
2. สถานศึกษาควรวางรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือที่วัดความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน
ให้ชัดเจน โดยประสานความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ วางแผนร่วมกันตามกรอบการนาทักษะ
การคิดสู่การพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาการกาหนดไว้ในระบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
1. สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระให้มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกกลุ่มสารุการเรียนรู้
2. ครูควรมีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาแผน พัฒนาสื่อการเรียนมากขึ้นและนาผลการวิจัยมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาสูงขึ้น
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. สภาพปัญหา
1. จานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่จานวนห้องเท่าเดิมทาให้นักเรียนแน่นห้องเรียนซึ่งไม่เอื้อกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ครูทุกคนมีภาระงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่การจัดการเรียนการสอน การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม และภาระงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงานของ
โรงเรียน ทาให้ประสิทธิผลของงานของครูที่อยู่ในระดับดีมีจานวนไม่มาก
3. ครูประจาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทยอยเกษียณอายุราชการทาให้ต้อง
พัฒนาครูใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
2. จุดเด่น
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตในการเรียน การ
สืบค้นข้อมูล สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย ICT และมีผู้เรียนชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ระดับประเทศ
และสามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เป็นจานวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ผู้เรียนทุกคนมีความรัก
ความภาคภูมิใจในสถาบัน
ด้านครู ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ความรัก เอาใจใส่ เข้าใจผู้เรียนอย่างเสมอภาคทุกคน และมีความรักผูกพันในสถาบันที่เป็นศิษย์
เก่า มีความภาคภูมิใจที่ได้ทางานในสถาบันนี้
ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานสูง มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์
และมุ่งมั่นในการสร้างเกียรติยศสู่โรงเรียน พัฒนานักเรียน และพัฒนาครูโดยสนับสนุนการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและครูควบคู่กันไป โดยดาเนินการหาครูให้มีจานวน
เพียงพอ คัดเลือกครูที่ขอย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และจัดให้มีการทดสอบครูที่จะเข้ามาใหม่ ได้รับการยก
ย่อง เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน
ด้านอัตลักษณ์ การจัดทาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์สูงขึ้น สามารถสอบเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่าง ๆ
มากมาย และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่นักเรียน จะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียน และนักเรียน
ได้รับ จึงควรดาเนินการต่อยอดไปเรื่อย ๆ และใช้วิธีพี่สอนน้องจะได้สร้างความผูกพันระหว่างนักเรียนด้วยกัน
ด้านมาตรการส่งเสริม การดาเนินงานของโรงเรียนระยองวิทยาคมในรูปของการพัฒนาเชิง
ระบบที่เน้นกระบวนการ PDCA มีข้อดีที่ทุกกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/งาน มีรูปแบบ ขั้นตอนของการทางาน
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในรูปของการประเมินทบทวน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียน มีข้อมูลที่จะใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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14.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ขวัญ
และกาลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการพัฒนา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่านตามนโยบายของ
โรงเรียน สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการนิเทศ กากับ ติดตามและจัดทา แบบบันทึกการอ่านให้เป็น
รูปธรรม
3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนและครูให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยจัด
กิจกรรมรณรงค์ หรือแบ่งเขตพื้นที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและความสะอาด
5. สร้างค่านิยมให้กับนักเรียนในด้านการทาความดี การรักษาระเบียบวินัย การมีจิตสาธารณะ และการ
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์อย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ทากิจกรรม และประเมินผล
6. ควรมีการนิเทศภายในอย่างจริงจังและมีการบันทึกผลการนิเทศที่เป็นรูปธรรม อย่างเป็นระบบและมี
รูปแบบเดียว เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมพัฒนาตนเองให้เป็นครูมือ
อาชีพ สร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
7. จัดขนาดห้องเรียนให้มีจานวนนักเรียนที่เหมาะสม
8. ควรเพิ่มอัตราครู (ประจาการ) ให้เพียงพอ หรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองในการจัดจ้างครูสอน
ให้เพียงพอ
9. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และหรือให้ครู
ที่มีความรู้นาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่โรงเรียนมีให้ให้คุ้มค่า
หรือจัดประกวด แข่งขันสร้างนวัตกรรมด้วยสื่อเทคโนโลยี เป็นการสร้างกาลังใจแก่ครูควบคู่ไปกับการพัฒนา
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา

ผลการพัฒนา

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ทางวิชาการด้วยการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ห้องจริยธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา
พัฒนาการอ่านและสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด
3.67
ห้
อ
งสมุ
ด
ICT
กลุ
ม
่
สาระสั
ง
คมศึ
ก
ษา
…
3.74
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและโทรศัพท์มือถือของ
ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา…
3.79
นักเรียน กิจกรรมรักการอ่าน ป้ายนิเทศรักการอ่าน
ห้องสมุดเปิดคณิตศาสตร์
3.69
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่าน การเขียน
สวนวรรณคดี
3.6
และสืบค้นข้อมูลของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น
ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย
3.85
การทาโครงงาน การทารายงาน การเขียนผังความคิด
แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว
3.49
สรุปใจความสาคัญ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ “ห้องสมุดกาญจนภิเษก”
3.99
แหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเวศ
3.62
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) จัดกิจกรรมส่งเสริม ทั้งการพูด
แหล่งเรียนรู้ทาง “ธรณีวิทยา”
3.59
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดรายงาน การพูดโน้มน้าว
ศูนย์อาเซียนศึกษา
3.77
ใจ การพูดสุนทรพจน์ การพูดนาเสนอและการเขียน
แหล่งเรียนรู้ห้องแนะแนว
3.81
รายงาน การเขียนบรรยาย-พรรณนา การพูด-เขียน
ห้องสมุดโรงเรียน
4.05
เล่าเรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง การเขียนเรียงความ
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
เป็นต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จนส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน และการ
จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
สื่อสาร ดังนี้
ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.74 หรือร้อยละ
74.18
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และการเขียน
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น
68.4

65.37 67.05

66.5

49.16

27.56

4.03

32.09
25.37

2.55

7.58

24.92
8.58

27.76
23.08

ดีเยี่ยม

53.37
47.35
40.66

ดี
พอใช้

26.95
19.68
11.99

ปรับปรุง

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านคิด
วิเคราะห์ เขียนอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 88.01
ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 90
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2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

95.34

95.31

87.98

96.22
76.92

100
95
90
85
80
75
70

ภาษาไทย

73.05

95.96
92.33
97.12
96.25
92.42
96.53
91.58
95.55

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ที่มีความสามารถ
ในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2560

ภาษาอังกฤษ

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น สื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทยอยู่ในระดับ ดี
ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 87.98 ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 92 ส่วนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป เฉลี่ย
ร้อยละ 95.34 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 92
ส่วนด้านความสามารถในการคิดคานวณนั้น
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์
กิจกรรมคณิตคิดเร็ว โครงงานคณิตศาสตร์ จัดทา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
(คณิตศาสตร์) ทาให้
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณ

ร้อยละของนักเรียน ม.1-6 ที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดคำนวณวิชำคณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560
ร้อยละ
70

64.72

76.39

20
ระดับดี ขี้นไปทุกรายวิชา

ระดับดี ขี้นไปเฉพาะวิชา

พื้นฐาน
สาหรับการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ การทางาน
เป็นกลุ่มนั้นโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทางานโดยใช้
จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น
กระบวนการกลุ่ม ร่วมคิดร่วมทาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีความสามารถในการคิดคานวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
เพื่อการคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา เป็นต้น
ระดับดี ขึ้นไปทุกรายวิชาของคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ
64.72 และเฉพาะรายวิชาพื้นฐานของคณิตศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 76.39 ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
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ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดจารณญาณ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และ
นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
68.5

80

30

55.87

0.85

10

2.84

20

14.21 29.75
21.65
0.32 8.24
20.23
31.55 44.34
0.97
42.46
36.32
20
0.53
31.60 46.11
20.51
0.95

40

ดีเยี่ยม

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

0.17

50

48.22

60

49.5

70

24.08
23.58
25.3
25.47

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
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0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนคามคิดเห็น
แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 77.71
ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 90
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และการ
นาเสนอนั้น โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี
ในการนาเสนอ วีดิทัศน์นาเสนองาน ส่งงานโดยผ่านสื่อ
โซเชียล เช่น E-Mail line Facebook YouTube จัดทา
โครงการส่งเสริม ICT ของโรงเรียน โครงการพัฒนา
นักเรียน ด้านการสร้างผลงานมัลติมีเดีย โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT ทาให้
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

ร้อยละของนักเรียน ม.1-ม.6 ที่มีความารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
96.45

100

98.93

100

98.18
93.71
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

87.93
ม.5

ม.6

เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
เฉลี่ยร้อยละ 96.45 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 93
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โรงเรียนเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาให้
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี
ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการพัฒนา

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะต่างๆ มีผลการเรียนที่
สูงขึ้นตามหลักสูตรและมีผลการสอบระดับชาติที่สูงขึ้นกว่าปี
ที่แล้วร้อยละ 6.08 คือ ม. 3 สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 ส่วน
ม. 6 สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.03

8) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย

ร้อยละของนักเรียน ม.1-ม.6 ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีอาชีพเหมาะสม
กับช่วงวัย ปีการศึกษา 2560

100

100
100

100
100

100
100

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น มีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 100
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 91
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
จาแนกตามประเภทของสถาบัน
200
150
100
50
0

จานวนคน

181

35

3

2

จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนที่จบ ม.6 สามารถเข้า
เรียนในสถาบันต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้ สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 181 คน คิดเป็นร้อยละ 81.90 สถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84 สถาบัน
อาชีวศึกษา จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 และศึกษา
ต่อยังต่างประเทศจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 2561)
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72.59

67.2

74.92

66.29

64.13

4.71
0.34 21.04
3.07
0 7.85
7.27
28.6
0
15.56
0.49 17.67
10.7
0 14.38
8.02
24.78
0
8.22
0.14 19.05

73.91

89.08

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ค่านิยมจิตสังคมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
จิตสังคมและจิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนด
ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
100
อันดีของสังคมนั้น
90
ดีเยี่ยม
80
โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนทุกคนให้จัด
70
ดี
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นตามหลักสูตรแกนกลาง
60
50
พอใช้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทาโครงการ
40
ปรับปรุง
กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และครอบคลุม
30
20
ทุกตัวบ่งชี้ ทั้งมีบทบาทสาคัญในการอบรมคุณธรรม
10
ครูทุกคนร่วมกันอบรม สอดแทรกทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น
0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมโฮมรูม การอบรมหน้าเสาธง
การประชุมระดับ จัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ค่ายคุณธรรม
จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณลักษณะ
จริยธรรม เพชรเม็ดงามน้าเงิน-เหลือง กิจกรรมราลึก อันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 80.61
พระคุณแม่ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 87
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมราชพลี กิจกรรม
ค่ายร่วมเสริมคุณค่าสร้างราคาชีวี บันทึกความดี
บันทึกการเป็นลูกที่ดี จัดทาโครงการ มีวินัย รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ โครงการส่งเสริมพัฒนางานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมทาบุญใส่บาตรในวันพระ
นั่งสมาธิก่อนเรียน 3 นาที กิจกรรมธรรมะพาสุขใจ
ค่ายปรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศ
และอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ม. 1 และ
ม. 4 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับชั้น
ม. 2-3 และ ม. 5-6
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนั้น
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
ปลูกจิตสานึกการคัดแยกขยะรีไซเคิลและเก็บขยะ
ชายหาด โครงการร่วมด้วยช่วยกันห้องเรียนน่าอยู่
โครงการแปลงขยะเป็นสินทรัพย์ โครงการวินัยสร้างคน
จิตอาสาสร้างชาติ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
การอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมตามระบบการเรียนรู้ กิจกรรม
ปรับภูมิทัศน์ชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้
วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการบริการสังคม (IS3)
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3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวันนั้น
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ยึดโยงชุมชนและท้องถิ่น
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ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
ม.6

0.36
1.07
5.34

ม.5

0.67
2.84 14.02

ม.4

1.12
1.44
4.96

ม.3

1.16 8.93

ม.2

01.88

ม.1

0.5 11.93
23.36

93.24
82.47
92.48

18.35

พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม

71.57

22.36

ปรับปรุง
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จากสถิติข้างต้น พบว่าผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
อยู่ในระดับดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 94.70 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร้อยละคือ 80

67.74

61.71

71.84

26.38

พอใช้
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ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

11.62

4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น
และ มีมนุษยสัมพันธ์ดีนั้น
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดโครงการ CSEP (Thailand
Singapores Givil Service Exchange Program) ระหว่าง
โรงเรียนระยองวิทยาคม กับ Dun man High School
จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรมค่ายต่าง ๆ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรม
วันตรุษจีน กิจกรรมวันทานาบาตะ กิจกรรมวันชาติ
เกาหลี กิจกรรมอาเซียนศึกษา กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมฝึกอบรมอาสายุวกาชาด กิจกรรมฝึกอบรม
ผู้นาลูกเสือ-เนตรนารี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม
ที่ให้นักเรียนทางานกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการคิดร่วมกัน
ส่งเสริมภาวะผู้นา ผู้ตาม การยอมความรับคิดเห็น
ของผู้อื่น

0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับดี ขึ้นไป
เฉลี่ยร้อยละ 93.16 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 85
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กระบวนการพัฒนา
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง
ให้แข็งแรงนั้น
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการส่งเสริม
โภชนาการในโรงเรียน โครงการเรารักโรงอาหาร
โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมเด็กไทยฟันดี กิจกรรม
ตรวจสุขภาพนักเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
สมรรถภาพนักเรียน กิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้
เรื่องโรคระบาด กิจกรรมแนะแนว
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนด้านศิลปะ โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะของนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนากิจกรรมและบริการ
แนะแนว โครงการพัฒนาต้นกล้า รยว. โครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมกันพึงประสงค์
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมวันสุนทรภู่
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหง รังแก
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการป้องกันแก้ไข
สารเสพติดสิ่งมอมเมาและโรคเอดส์ โครงการงานรักษา
ความปลอดภัย กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโ่ ลก กิจกรรม
ต่อต้านโรคเอดส์ กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม
ดนตรีสร้างสรรค์สงั คม กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรม
ลูกเสือฯ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนว
และสามารถนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเองได้

ผลการพัฒนา
ร้อยละของนักเรียน ม.1-ม.6 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาลังสม่าเสมอ ปีการศึกษา 2560
99.16
98.92
99.16
99.03
99.17
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เฉลี่ย
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จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 99.16 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 90

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง
ข่มเหง รังแก
ม.6

01.96

ม.5

0.67
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ม.4

0 4.53
9.39

ม.3
ม.2

0.17
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0.17
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01.34
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19.66
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ปรับปรุง
พอใช้
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ดีเยี่ยม
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จากสถิติข้างต้น นักเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหง รังแก คิดเป็นร้อยละ 97.18 สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 87
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กระบวนการพัฒนา
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนา
ต้นกล้า รยว. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว กิจกรรม
โฮมรูมกิจกรรมแนะแนว

ผลการพัฒนา

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
ปีการศึกษา 2560
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ร้อยละ

80
75
70
ม.1

จากสถิติร้อยละของนักเรียน ม.1-ม.6 เป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียน
ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ร้อยละ 96.42 ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ร้อยละ 92.53
ไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนไปและกลับจากโรงเรียน
ร้อยละ 88.28 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ร้อยละ 88
ประพฤติตน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ร้อยละ
87.98 เชื่อฟัง ปฏิบัติตนตามโอวาทคาสั่งสอของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ร้อยละ 86.85 แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่
ร้อยละ 81.66 ร่วมพิธีทางศาสนา ร้อยละ 86.25
รับผิดชอบงานที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง มอบหมายด้วยความ
เต็มใจ ร้อยละ 80.97 สร้างความสุข ความชื่นใจให้แก่
พ่อแม่ ร้อยละ 80.95 และ อาสาช่วยงานของพ่อแม่
ผู้ปกครอง โดยไม่ต้องร้องขอ ร้อยละ 76.2

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6 เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้นพบว่า นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาที่
ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
คิดเป็นร้อยละ 96.10 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือร้อยละ
90 และยังเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครองอยู่ในระดับดีเยี่ยม
โดยเฉลี่ยร้อยละ 86
ร้อยละของนักเรียน ม.1-ม.6 เป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
อย่างชัดเจน ดังนี้
คณะบริหารโรงเรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ประชุมร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis)
ตามแผนภูมิ

ผลการพัฒนา
1) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ สอดคล้อง
และเหมาะกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ซึ่งแผนปฏิบัติการประจาปีสนองแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ การเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
หลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีหลักสูตรและโครงการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้
* หลักสูตรทั่วไป (Regular Program) จัดขึ้นสาหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการเรียนทั่วๆ ไป
* หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นสาหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการเรียนเน้นเป็นพิเศษเฉพาะทาง เช่น หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Program
* โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการ
ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
(EIS)
* โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักสูตรแผนการเรียน
และโครงการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
* หลักสูตรทั่วไป (Regular program) แบ่งออกเป็น
2) สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
แผนการเรียนต่าง ๆ ได้แก่ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ภาษาไทย-สังคม
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้
ศิลปะ-ดนตรีและกีฬา ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
2.1) พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
ทุกคนและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
โรงเรียนดาเนินการบริหารหลักสูตรเชิงระบบ ToPSTAR * หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นสาหรับนักเรียนที่มี
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน
ความต้องการเรียน เน้นเป็นพิเศษเฉพาะทาง เช่น หลักสูตร
นอกจากนี้ได้ดาเนินการจัดหาภาคีเครือข่ายร่วมกับสถาบัน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ต่างประเทศ ทา“บันทึกความเข้าใจ” กับสถาบันการศึกษา หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Program หลักสูตร
ทั้งในและต่างประเทศ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
2.2) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญ
* โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณา
ทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
การในการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตามมาตรฐานตาแหน่ง ดังนี้
และคอมพิวเตอร์ (EIS)
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โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู โครงการนิเทศครูใหม่ โครงการสร้างขวัญและกาลังใจ
โดยพัฒนาคณะบริหาร ครู และบุคลากรได้อบรม ศึกษา
ดูงานด้านการบริหาร ด้านปฏิบัติการสอน ส่งเสริม
การสอนและการเลื่อนวิทยฐานะเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของโรงเรียน
2.3) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้และดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ

ผลการพัฒนา
* โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
เจ้าของภาษาสาหรับนักเรียนทุกคน
* โครงการจัดการเรียนภาษาฝรั่งเศสโดยครูต่างชาติ
เจ้าของภาษา
* โครงการจัดการเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี
โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา
2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้
มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
จานวนข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สูงขึ้น
ปีการศึกษา 2559-2560
ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560
104

61
3

115

70

2

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สูงขึ้นตามลาดับดังนี้ ครูจบปริญญาเอก ร้อยละ 1.07
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 37.43 ปริญญาตรี ร้อยละ 61.50
2.4) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาโครงการปรับภูมิทศั น์
อาคาร 7 โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้า
และระบบน้าดื่ม น้าใช้ภายในโรงเรียน จัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้พิพิธภัณฑ์โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดทาห้องเรียน
ศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์โรงเรียนระยองวิทยาคม

จานวนข้าราชการครูได้รับการพัฒนาด้านวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้น ปีการศึกษา 2559 - 2560

ครูเชี่ยวชาญ

0
2
59
63

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย

31

45

35
39
33

48

3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย
ปีการศึกษา 2560
0
50
100
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จากสถิติข้างต้นพบว่า ข้าราชการครูได้รับการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าฯ ประชุม ด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้นอย่างสม่าเสมอ
 อบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อรับความคิดเห็นและ
โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัด
 อบรมพัฒนาทักษะและความรู้ทางการสอน
การศึกษาของโรงเรียน
ภาษาอังกฤษ TESOL
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ผลการพัฒนา
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
สองภาษาแก่บุคลากรของโรงเรียน
 อบรมครูผู้สอนวิชา IS
 ประสานความร่วมมือทางด้านการศึกษา
ระหว่างสถาบันการศึกษานอกประเทศกับโรงเรียน เป็นต้น
 เครือข่ายผู้ปกครองดาเนินการปรับปรุงห้องน้า
นักเรียน


4) สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
โรงเรียนได้ดาเนินการทุกกลุ่มงาน ทุกงาน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รายงานผลโครงการเมื่อดาเนินการ
เสร็จสิ้น เพื่อนาจุดที่ควรพัฒนามาแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
ตามหลัก PDCA

ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560
0
0.83

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ

31.18
44.79
23.28

0.54
3.16

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

16.48
0.59
2.63

กลุ่มบริหารงานบุคคล

0.75
4.57

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
0

20

35.26
44.36

22.07
23.34
22.68
21.62

40

51.38

50.47

60

ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจ
เฉยๆ
พอใจ
พอใจมาก

จากสถิติข้างต้น พบว่า ครูพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน ระดับพอใจขึ้นไป ร้อยละ 68.93
ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 85
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง
กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
1.2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
1.3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก
นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็นทาเป็น
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ
1.5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.6) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ตามที่กล่าวข้างต้น โรงเรียนใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามระบบ ToPSTAR ดังแผนภูมิทางาน
ของระบบเรียนรู้

ผลการพัฒนา
ร้อยละของครูที่ใช้กระบวนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2560
นาผลการวิจัยมาใช้ในการปรับการสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีขั้นตอนและประเมินอย่างเป็นระบบ
มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสภาพจริง
นาบริบทของภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ…
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีดว้ ยตนเองอย่างเป็น…
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์…
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ…
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองกาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ…
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ…
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จากสถิติข้างต้น พบว่า ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากสภาพจริง ร้อยละ 85.2 ครูออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้และสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ทาเป็น และ ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างมีขั้นตอนและประเมินอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 84.8
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง ร้อยละ 84.4 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
ร้อยละ 82.6 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเองกาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระบบ ครูนา
ผลการวิจัยมาใช้ในการปรับการสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 81.2 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80.6 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ ร้อยละ 80.4 ครูนาบริบท
ของภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 76.8 และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ 76.4

27
ผลการพัฒนา

92.67
92.18 94.72
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92.18 94.72
92.67
92.18 94.72

92.67
92.18 94.72
92.67
92.18 94.72

92.67
92.18 94.72

ระดับชั้น ม.1
84.87
85.3
85.6
84.87
85.3
85.6
84.87
85.3
85.6
84.87
85.3
85.6
84.87
85.3
85.6
84.87
85.3
85.6
84.87
85.3
85.6
84.87
85.3
85.6

ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

สังคมศึกษาฯ

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ม.5

คณิตศาสตร์

96
94
92
90
88
86
84
82
80
78

92.67
92.18 94.72

จานวนร้อยละแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นในรายวิชาพื้นฐาน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาที่ 1 - 6 จาแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

กระบวนการพัฒนา
2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น
2.1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน
2.2) ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามหลัก PDCA

ระดับชั้น ม.6

จากสถิติข้างต้น พบว่า ครูทุกกลุ่มสาระฯ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นในรายวิชาพื้นฐาน
คิดเป็นร้อยละ 94.72 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 85

2.9
1.51
3.07
3
1.68
0
0.51
0
0.97
1.51
0

16.6
11.36
15.33
22.47
31.04

36.87
41.98
48.12
47.32

ระดับชั้น ม.1
25.45
18.46

100
80
60
40
20
0

80.5

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นบูรณาการทัศนศึกษา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาที่ 1 - 6

49.75
39.62

โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่
1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่นบูรณาการทัศนศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่นในรายวิชาพื้นฐาน
3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3.1) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบ
โรงเรียนดาเนินการวัดประเมินผลนักเรียน
ตามแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
โรงเรียนซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6

จากสถิติข้างต้นพบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมีความพึง
พอใจ และพึงพอใจมาก ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยดึ โยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยการบูรณาการกับการทัศนศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 80.15 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 85
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ผลการพัฒนา
ค่าร้อยละของสาเหตุที่ผู้ปกครองให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
รวม
โรงเรียนใกล้บ้าน การเดินทางสะดวก
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบดูแลช่วยเหลือ…
ศิษย์เก่าเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียนอยากให้…
นักเรียนสอบเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับ …
มีประวัติผลงานที่ดีทั้งด้านวิชาการ กีฬา และ…
นักเรียนสอบติดมีความต้องการและสมัครใจมา…
นักเรียนมีระเบียบวินัย
บุคลากรมีคุณภาพ
เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
เป็นโรงเรียนประจาจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการเรียน…

0

ทั้งนี้ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงใช้เครื่องมือ
วัดประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ
แบบสังเกต แบบประเมินการพูด การเขียน
การนาเสนอ การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน จัดทา
เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อความยุติธรรมโดยให้นักเรียน
และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน

100

6.84
6.31
4.73
4.91
6.97
3.41
8.56
11.51
20.9
25.85

50

ร้อยละ
100
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
1) สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
มีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
โรงเรียนได้ดาเนินการวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ตามวงจร PDCA ดังแผนภูมิข้างล่างนี้

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

ผลการพัฒนา
1. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีความมั่นใจในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน
2. ทาให้โ รงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ผู้ปกครอง และชุมชน
3. โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
4. โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น
- รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
- รางวัลโรงเรียนสีเขียว
- รางวัลโรงเรียนที่มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สูงกว่าระดับประเทศ
เป็นต้น
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3) พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
โรงเรียน ได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การสารวจสาเหตุที่ผู้ปกครองให้นักเรียนเข้าศึกษา
ต่อที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ผลการพัฒนา
ค่าร้อยละของสาเหตุที่ผู้ปกครองให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
รวม
โรงเรียนใกล้บ้าน การเดินทางสะดวก
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน…
ศิษย์เก่าเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียนอยากให้บุตรหลาน…
นักเรียนสอบเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของ…
มีประวัติผลงานที่ดีทั้งด้านวิชาการ กีฬา และคุณธรรมฯ
นักเรียนสอบติดมีความต้องการและสมัครใจมาเรียนที่ ร.ย.ว.
นักเรียนมีระเบียบวินัย
บุคลากรมีคุณภาพ
เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
เป็นโรงเรียนประจาจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน

100

6.84
6.31
4.73
4.91
6.97
3.41
8.56
11.51
20.9
25.85

0

50

ร้อยละ
100

จากสถิติข้างต้น พบว่า สาเหตุที่ผู้ปกครองให้นักเรียนเข้าศึกษา
ต่อที่โรงเรียนระยองวิทยาคม เพราะเป็นโรงเรียนประจาจังหวัด
ที่มีชื่อเสียงด้านการเรียน ร้อยละ 25.85 เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐาน
ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 20.90 บุคลากรมีคณ
ุ ภาพ
ร้อยละ 11.51 นักเรียนระเบียบวินัย ร้อยละ 8.56 มีประวัติผลงาน
ที่ดีทั้งด้านวิชาการ กีฬา และคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 6.97
โรงเรียนใกล้บ้าน การเดินทางสะดวก ร้อยละ 6.84 โรงเรียน
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ
ร้อยละ 6.31 นักเรียนสอบเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ
ของประเทศ ร้อยละ 4.91 ศิษย์เก่าเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียน
อยากให้บุตรหลานสานต่อ ร้อยละ 4.73 และนักเรียนสอบติด
มีความต้องการและสมัครใจมาเรียนที่ ร.ย.ว. ร้อยละ 3.41
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2. สารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของครูบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคมที่มีต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน

ผลการพัฒนา
ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560
0
0.83

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ

31.18
44.79
23.28

0.54
3.16

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

16.48
0.59
2.63

กลุ่มบริหารงานบุคคล

0.75
4.57

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
0

35.26
44.36

22.07
23.34
22.68
21.62

20

40

51.38

50.47

60

ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจ
เฉยๆ
พอใจ
พอใจมาก

จากสถิติข้างต้น พบว่า ครูพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน ระดับพอใจขึ้นไป ร้อยละ 68.93 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 85
3. สารวจความพึงพอใจในดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน

ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
85.39

รวมเฉลี่ย

84.26

ทาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

83.55

จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

84.85

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

84.5

จัดระบบบริหารและสารสนเทศอย่างครบถ้วน

83.67

แผนพัฒนาฯ มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

87.81

มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

87.46
85.09

ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนา

86.86

มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุม

84.85

ใช้เครื่องมือ และวิธีการประเมินรายมาตรฐาน/รายตั วบ่งชี้

87.93

มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

85.9

มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน

84.38

สะท้อนภาพความสาเร็จของผู้เรียนอย่างชัดเจน

85.21

เป็นระบบชัดเจน ใช้ข้อมูลตามสภาพจริง
รายการประเมิน

ร้อยละ

70

80

90

100

จากสถิติข้างต้น พบว่า ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพ เฉลี่ยร้อยละ 85.39
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ
สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ ผลการดาเนินงานของโรงเรียน สรุป
ภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการ
ช่วยเหลือ ดังนี้
จุดเด่น


ด้านคุณภาพผู้เรียน

จุดควรพัฒนา


ด้านคุณภาพผู้เรียน

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2560 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
คิด วิเคราะห์ เขียนและสามารถสื่อสารได้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
3. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดคานวณ
ให้มากขึ้นอีกเพื่อยกระดับผลการเรียนด้านนี้
4. ห้องสมุดควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ที่หลากหลาย

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารโรงเรียน

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารโรงเรียน





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

33
จุดเด่น
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ


จุดควรพัฒนา
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ


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

ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล


ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่ดี
มีการทางานเป็นระบบตามหลัก PDCA ชัดเจน

1. ควรกากับติดตามเป็นระยะ ๆ
อย่างต่อเนื่อง
2. ควรเผยแพร่รายงาน ข้อมูลหรือ
ผลการประเมินโดยต้นสังกัดหลากหลายช่องทาง

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การให้ความรู้แก่ชุมชนทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา
3. การส่งเสริมให้ครูวัดประเมินผลตามสภาพจริงที่ยั่งยืน
4. ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอนตามศาสตร์ของพระราชา
ความต้องการและการช่วยเหลือ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551-2560
ภาษาไทย
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

โรงเรียน

50.99 45.84 53.11 60.64 64.31 56.53 43.75 50.98 60.29 65.98

จังหวัด

42.31 36.62 44.01 49.10 56.21 46.17 35.82 43.89 48.07 50.34

สังกัด

41.00 35.26 42.89 48.35 54.57 44.43 35.39 42.89 46.81 48.77

ประเทศ

41.09 35.35 42.80 48.11 54.48 44.25 35.20 42.64 46.36 48.29
ภาษาอังกฤษ

ระดับ

คะแนนเฉลี่ย
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

โรงเรียน

44.14 35.96 33.68 41.92 42.41 45.19 39.28 49.60 53.81 52.17

จังหวัด

32.87 21.63 16.04 30.15 28.7 31.28 27.62 32.19 33.69 31.86

สังกัด

31.92 22.07 15.80 30.13 28.29 29.99 27.09 30.16 31.39 30.14

ประเทศ

32.42 22.54 16.19 30.49 28.71 30.35 27.46 30.62 31.80 30.45
วิทยาศาสตร์

ระดับ

คะแนนเฉลี่ย
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

โรงเรียน

53.98 39.54 41.55 47.77 50.42 56.14 55.87 54.94 50.65 46.41

จังหวัด

41.13 28.85 29.45 32.35 36.54 39.33 39.93 38.87 36.22 33.26

สังกัด

39.28 29.18 29.29 32.28 35.40 38.04 38.77 37.88 35.12 32.47

ประเทศ

39.44 29.16 29.17 32.19 35.37 37.95 38.62 37.63 34.99 32.28
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ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
42.30
33.06
32.56
32.66

2552
36.19
24.93
25.98
26.05

2553
37.11
24.27
24.22
24.18

2554
45.62
32.11
32.19
32.08

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2555 2556
39.09 40.86
27.40 26.03
26.94 25.41
26.95 25.45

2557
49.82
30.59
29.59
29.65

2558
53.97
33.84
32.42
32.40

2559
55.46
31.26
29.53
29.31

2560
55.74
28.04
26.55
26.30

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551-2560

2554
51.48
44.32
42.12
41.88

ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย
2555 2556
59.88 65.33
50.18 53.12
47.68 49.87
47.19 49.26

2557
66.16
54.00
51.41
50.76

2558
63.56
52.52
49.95
49.36

2559
68.15
55.60
53.09
52.29

2560
66.57
52.27
50.07
49.25

2554
29.18
22.15
21.34
21.80

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย
2555 2556
31.22 39.22
22.49 27.17
21.71 25.05
22.13 25.35

2557
36.22
24.57
23.12
23.44

2558
38.39
26.35
24.68
24.98

2559
44.71
29.17
27.35
27.76

2560
48.75
31.75
27.91
28.31

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
59.12
50.24
46.71
46.50

2552
57.35
49.54
46.77
46.47

2553
54.35
46.48
42.95
42.61

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

ระดับ

2551
37.71
31.17
30.26
30.68

2552
37.71
37.17
30.26
30.68

2553
29.31
20.54
18.75
19.22

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

โรงเรียน

40.47 34.28 37.49 33.73 39.27 39.32 41.15 39.93 39.53 42.05

จังหวัด

35.05 29.69 32.78 28.73 34.32 32.00 34.73 34.48 33.14 31.76

สังกัด

33.65 29.03 30.90 27.89 33.26 30.60 32.67 33.55 31.77 29.48

ประเทศ

33.70 29.06 30.90 27.90 33.10 30.48 32.54 33.40 31.62 29.37
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2553
52.46
48.28
46.70
46.51

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย
2554 2555 2556 2557
39.03 40.96 41.91 46.07
34.06 37.32 34.22 37.88
33.40 36.47 33.19 36.81
33.39 36.27 33.02 36.53

2558
45.80
40.79
40.00
39.70

2559
42.51
36.65
36.17
35.89

2560
45.59
35.96
34.96
34.70

2553
25.49
16.35
14.79
14.99

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2555 2556
33.19 34.44
23.68 21.80
22.62 20.43
22.73 20.48

2558
40.67
28.12
26.65
26.59

2559
40.50
26.50
24.90
24.88

2560
46.03
27.42
24.64
24.53

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
40.67
35.63
34.74
34.72

2552
42.11
37.50
36.11
36.00

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2551
51.97
39.63
36.00
36.08

2552
40.49
29.86
28.42
28.56

2554
33.90
23.61
22.53
22.73

2557
37.50
23.29
21.72
21.74
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38

39

40

41

42
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คาสั่งโรงเรียนระยองวิทยาคม
ที่ ๔๓๔ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนระยองวิทยาคม
.....................................................................
โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้ดาเนินการจัดการศึกษาโดยใช้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สานักทดสอบ
ทางการศึกษาจะนาไปใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพื่อเป็น
หลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดจานวน ๔ มาตรฐาน
คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมาตรฐานที่ ๔ ระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ ๔๔ ๔๘ และ ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๔๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในดังต่อไปนี้
๑.คณะกรรมการอานวยการประกอบด้วย
๑. นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๓. นางรชยา แพงศรี
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๔. นายปิยบุตร เอมโอฐ รองผู้อานวยการกลุ่มงานบุคคล
กรรมการ
๕. นางนราศิริ หมื่นจานง
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวสุดใจ กิจสาเร็จ
ครู
กรรมการ
๗. นางกาญจนา ฉายาลักษณ์
ครู
กรรมการ
๘. นายชูศักดิ์ อริยเกศมงคล
ครู
กรรมการ
๙. นางกุมารี แย้มศรี
ครู
กรรมการ
๑๐. นายวัชรินทร์ นระทัด
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางนัฏฐภรณ์ แก่นสาร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑.ให้คำแนะนำ กำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมจุดเน้นในแผนพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียน
๒. เสริมสร้ำงพลังกำรทำงำนและส่งสนับสนุนให้กับทุกทีมของโรงเรียน
๓. ให้คำปรึกษำคณะกรรมกำรดำเนินกำรทุกฝ่ำย เพื่อให้กำรดำเนินกำรประกันคุณภำพของโรงเรียน
เป็นไปอย่ำงมีระบบจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนให้มีกำรทำงำนเป็นทีมและสร้ำงภำวะ
ผู้นำในงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของครู
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๒. คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงลัคนำ ปัญญำฤทธิ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำยวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ
กรรมกำร
๕. หัวหน้ำศูนย์ภำษำเอเชียตะวันออก
กรรมกำร
๖. หัวหน้ำสำระวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำฯ
กรรมกำร
๗. หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษทุกโครงกำร
กรรมกำร
๘. นำงสำวสมนำถ ยอดมณี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. นำงอนุช กำลันสีมำ
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนฯ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. จัดทำโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน และบันทึกกำรอ่ำนจำกแหล่งเรียนรู้
ต่ำง ๆ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๖ ชั่วโมง
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์จำกห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ไป
อ่ำนเพิ่มเติมเองอย่ำงน้อย ๑๕ เล่มต่อภำคเรียน
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิดจำกกำรค้นคว้ำหำควำมรู้จำกห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำง ๆ รอบตัว มำกกว่ำ ๓ ชิ้นต่อภำคเรียน
๔. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน โครงกำร กิจกรรม
๕. ประเมินตนเองแล้วนำผลกำรประเมินและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกันคุณภำพฯ
ทุกสิ้นภำคเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๒ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำยนำวี เวทวงค์
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำยวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ
กรรมกำร
๕. ครูกลุ่มสำระภำษำไทย
กรรมกำร
๖. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
กรรมกำร
๗. นำงรงค์วดี รัตนำกร
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. นำงสำวยุพิน แบนไทย
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. จัดทำโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
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๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มำจำกกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
๔. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน โครงกำร กิจกรรม
๕. ประเมินตนเองแล้วนำผลกำรประเมินและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกันคุณภำพฯ
ทุกสิ้นภำคเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๓ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดคำนวณเหมำะสมตำมระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงนิศำ มีมงคล
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำงทองบิน จำรุวงศ์เสถียร
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ครู
กรรมกำร
๕. นำงจีรำวดี เกียรติกิตติพงษ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จัดทำโครงกำร กิจกรรมเสริม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสำมำรถในกำรคิด
คำนวณ กำหนดเป้ำหมำยกำรคำดคะเนสถำนกำรณ์หรือคำดคะเนคำตอบ และกำรกำหนดทำงเลือกกำร
ตัดสินใจแก้ปัญหำ
๒. ประเมินตนเองแล้วนำผลกำรประเมินและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกันคุณภำพฯ
ทุกสิ้นภำคเรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงนุชำกร คำประดิษฐ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำงอรอนงค์ สกุลกล้ำ
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กรรมกำร
๕. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
กรรมกำร
๖. หัวหน้ำศูนย์ภำษำเอเชียตะวันออก
กรรมกำร
๗. หัวหน้ำสำระวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำฯ
กรรมกำร
๘. หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษทุกโครงกำร
กรรมกำร
๙. นำงสำวกรรณิกำร์ เฮงสกุลวงษ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จัดทำโครงกำร กิจกรรมเสริม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถนำเสนอ
รูปแบบวิธีคิด และวิธีกำรแก้ปัญหำโดยพูดหรือเขียน มีกำรใช้สื่อหรือสื่อเทคโนโลยีประกอบกำรนำเสนอหลำย
รูปแบบและเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
๒. ประเมินตนเองแล้วนำผลกำรประเมินและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกันคุณภำพฯ
ทุกสิ้นภำคเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
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ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงอัจฉรำ รัตนวงษ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำยชวนันท์ แสนแทน
ครู
กรรมกำร
๔. นำยสุชำติ รุ่งวิชำวิวัฒน์
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๕. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
กรรมกำร
๖. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
กรรมกำร
๗. หัวหน้ำศูนย์ภำษำเอเชียตะวันออก
กรรมกำร
๘. หัวหน้ำสำระวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำฯ
กรรมกำร
๙. หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษทุกโครงกำร
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวจำรุภำ อุทัยธรรม
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๑. นำงสำวโสมวรรณ พันธุ์สกุล
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จัดทำโครงกำร กิจกรรมเสริม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีควำมเข้ำใจใน
ระบบและวิธีกำรใช้เทคโนโลยี กำรสืบค้นควำมรู้และสื่อสำรทำงอินเทอร์เน็ต กำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ประมวลผลข้อมูลกำรนำเสนอผลงำนหรือสร้ำงผลงำนโดยใช้เทคโนโลยี
๒. ประเมินตนเองแล้วนำผลกำรประเมินและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกันคุณภำพฯ
ทุกสิน้ ภำคเรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงจำเนียร วงศ์สุทธิ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำงฐิตำภำ แดงน้อย
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยลิขสิทธิ์ สวนจันทร์
ครู
กรรมกำร
๕. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
กรรมกำร
๖. หัวหน้ำศูนย์ภำษำเอเชียตะวันออก
กรรมกำร
๗. หัวหน้ำสำระวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำฯ
กรรมกำร
๘. หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษทุกโครงกำร
กรรมกำร
๙. นำงสำวนัฐฏ์ธปภำ หมำยพำณิชย์ ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย วัดประเมินผลตำมหลักสูตรโรงเรียน และพัฒนำ ส่งเสริม
ซ่อมเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับดี (เกรด ๓) เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. จัดทำคลังข้อสอบที่เป็นเอกสำรและข้อสอบออนไลน์
๓. ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวบรวมผลกำรเรียนของนักเรียนส่งงำนวัดผล
๔. รวบรวมหลักฐำน จัดทำสถิติ สรุปผล และรำยงำนตำมลำดับชั้นทุกปีกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๗ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย
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ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๒. นำยสุรพงษ์ คชรินทร์
ครู
๓. นำงธนำภรณ์ โคตรนำรำ
ครู
๔. นำงสำวนิสำ ยั่งยืน
ครู
๕. นำงสำวนัฐฏ์ธปภำ หมำยพำณิชย์ ครู
๖. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ ครู
๗. หัวหน้ำงำนวัดผล
๘. นำงสำวพรทิพย์ สุพรรณโมก
ครู

ที่ปรึกษำ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย วัดประเมินผลตำมหลักสูตรโรงเรียน และพัฒนำ ส่งเสริม ซ่อม
เสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับดี (เกรด ๓) เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มีผลกำรทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชำติสูงกว่ำเกณฑ์ของสถำนศึกษำหรือเขต
พื้นที่กำรศึกษำร้อยละ ๓
๓. งำนวัดผลรวบรวมหลักฐำน จัดทำสถิติ สรุปผล และรำยงำนตำมลำดับชั้นทุกภำคเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑
๑. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงสำวสุชำดำ สวัสดี
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำงนงลักษณ์ กำมหำวงษ์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงสำวพรรณทิพย์ ต้นเถำ
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยปรีชำ รำชวัฒน์
ครู
กรรมกำร
๖. นำยชูศักดิ์ อริยเกศมงคล
ครู
กรรมกำร
๗. นำงจินตนำ อุตภำพ
ครู
กรรมกำร
๘. นำงศรีสุข กรุยรุ่งโรจน์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๙. นำงมณีรัตน์ จิรปฐมกุล
ครู
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวสวัจฉรัตน จันทร์สว่ำง
ครู
กรรมกำร
๑๑. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
กรรมกำร
๑๒. หัวหน้ำศูนย์ภำษำเอเชียตะวันออก
กรรมกำร
๑๓. หัวหน้ำสำระวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำฯ
กรรมกำร
๑๔. หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษทุกโครงกำร
กรรมกำร
๑๕. หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำร
๑๖. หัวหน้ำกิจกรรมชุมนุม
กรรมกำร
๑๗. หัวหน้ำกิจกรรมในเครื่องแบบ
กรรมกำร
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๑๘. นำงสำวพิชญำภำ สมบูรณ์
๑๙. นำงมงคลรัตน์ บุญสุข
๒๐. นำงสำวศิริกมล วุฒิอินทร์

ครูผู้ช่วย
ครูอัตรำจ้ำง
ครูผู้ช่วย

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้สำมำรถวำงแผนกำรทำงำน
ที่ชัดเจนเป็นระบบ ดำเนินงำนตำมขั้นตอน PDCA
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้วยควำมเต็มใจ พึงพอใจ ชื่นชอบต่องำนที่ได้รับ
มอบหมำยและประเมินผล
๓. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรทำงำนกับ
หมู่คณะได้ทุกขั้นตอนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
๔. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต บอก
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอำชีพสุจริตที่หลำกหลำย ศึกษำ ค้นคว้ำ เชิญชวน แนะนำ นำเสนอ ประโยชน์ คุณค่ำและ
ควำมสำคัญของอำชีพที่สนใจและเข้ำร่วมเมื่อมีโอกำส
๕. สรุปผลกำรประเมินตนเองแล้วนำผลกำรประเมินและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกัน
คุณภำพฯ ทุกสิ้นภำคเรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๒.๑ ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมจิตสังคมและ
จิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำยปิยบุตร เอมโอฐ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๓. นำงนรำศิริ หมื่นจำนงค์
ครู
ประธำนกรรมกำร
๔. นำงจำเนียร วงศ์สุทธิ์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๕. หัวหน้ำกลุ่มสำระทุกกลุ่มสำระ
กรรมกำร
๖. หัวหน้ำศูนย์ภำษำเอเชียตะวันออก
กรรมกำร
๗. หัวหน้ำสำระวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำฯ
กรรมกำร
๘. หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษทุกโครงกำร
กรรมกำร
๙. หัวหน้ำระดับทุกระดับ
กรรมกำร
๑๐. หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวจันทรำ กันทุกข์
เจ้ำหน้ำที่ฯ
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๒. นำยวิทวัส วังเป็ง
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. กำกับติดตำมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๘ ประกำรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และค่ำนิยม ๑๒ ประกำร
ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)
๒. จัดทำโครงกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประกำรตำมหลักสูตร
แกนกลำง
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และค่ำนิยม ๑๒ ประกำร ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ (คสช.)
๓. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร กิจกรรม ภำพประกอบและเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
รวบรวบสรุปผลกำรประเมินพร้อมนำผลกำรประเมิน เอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกันคุณภำพฯ ทุกสิ้นภำค
เรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๒.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๓ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำยสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำยปิยบุตร เอมโอฐ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๓. นำยวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนำ
ครู
ประธำนกรรมกำร
๔. นำงสำวปติญำ คีรีแลง
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำงนุชำกร คำประดิษฐ์
ครู
กรรมกำร
๖. นำยชูชำติ นำคปั้น
ครู
กรรมกำร
๗. นำงสำวชัญญำรักษ์ ศรีบุญเรือง
ครู
กรรมกำร
๘. นำยนันฐ์ทวิชม์ ศรีบุญเรือง
ครู
กรรมกำร
๙. นำงโชติกำ ครอสส์
ครู
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวศิริกมล วุฒิอินทร์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่ำของสิ่งแวดล้อม วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำก
กำรปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมรักษำสำธำรณสมบัติ
ด้วยควำมเต็มใจ เป็นแบบอย่ำงที่ดี
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เชิญชวนบุคคลรอบข้ำงร่วมรณรงค์หรือทำกิจกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม
๔. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน โครงกำร กิจกรรม ตำมข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒
๕. ประเมินตนเองแล้วนำผลกำรประเมินและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกันคุณภำพฯ
ทุกสิ้นภำคเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๔ ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำยปิยบุตร เอมโอฐ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงนรำศิริ หมื่นจำนงค์
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวเพ็ญรัตน์ เกษมจิต
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงนิศำลัย สงวนจิต
ครู
กรรมกำร
๕. หัวหน้ำกลุ่มสำระทุกกลุ่มสำระ
กรรมกำร
๖. หัวหน้ำศูนย์ภำษำเอเชียตะวันออก
กรรมกำร
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๗. หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษทุกโครงกำร
๘. หัวหน้ำระดับทุกระดับ
ครู
๙. นำงสำวสุธำสินี นัทธีประทุม
ครู

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ยอมรับควำมแตกต่ำง
ทำงวัฒนธรรม ด้ำนกำรแต่งกำย ภำษำ ศำสนำ พิธีกรรม ควำมเชื่อ เป็นต้น
๒. จัดทำโครงกำร กิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของกำรมีวฒ
ั นธรรมที่หลำกหลำย
ในสังคมและปรับตัวได้
๓. สรุปโครงกำร กิจกรรม
๔. ประเมินตนเองแล้วนำผลกำรประเมินและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกันคุณภำพฯ
ทุกสิ้นภำคเรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๒.๕ ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำยสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงนรำศิริ หมื่นจำนงค์
ครู
ที่ปรึกษำ
๓. นำงสำวพินิจ ลีอุดม
ครู
ประธำนกรรมกำร
๔. นำงปุญยวีร์ กร่ำกระโทก
ครูผู้ช่วย
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยนเรศ ถำวรกิจ
ครู
กรรมกำร
๖. นำยสรำวุธ พรหมมำศ
ครู
กรรมกำร
๗. นำงสำวสุพรรณพร ฆ้องวงค์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. รวบรวมข้อมูลเอกสำรหลักฐำน บันทึกสุขภำพ กำรวัดส่วนสูง กำรชั่งน้ำหนักและผลกำรทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุขหรือกรมพลศึกษำ หรือ
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
๒. รวบรวม ประสำน จัดทำโครงกำร กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง
และสมรรถภำพตำมเกณฑ์ กำรดูแลตนเองให้ปลอดภัย ข้อมูลนักเรียนมีปัญหำด้ำนสุขภำพ เช่น เจ็บป่วยกรณี
ต่ำง ๆ
๓. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม พร้อมภำพประกอบข้อมูลกำรพัฒนำกำรของ
ผู้เรียน
๔. สรุปสถิติกำรเจ็บป่วย สถิติกำรใช้ห้องพยำบำลและสรุปผลควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องพยำบำล
๕. เปรียบเทียบสถิติข้อมูล ก่อน-หลังกำรดำเนินกำร โครงกำร กิจกรรมพัฒนำส่งเสริม
๖. ประเมินตนเองและนำผลกำรประเมินพร้อมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกันคุณภำพฯ ทุก
สิ้นภำคเรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๒.๖ ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
1. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
2. นำงสำวพรรณทิพย์ ต้นเถำ
ครู
ประธำนกรรมกำร
3. นำงมณีรัตน์ จิรปฐมกุล
ครู
รองประธำนกรรมกำร
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำงศรีสุข กรุยรุ่งโรจน์
นำงสำวจินตนำ พ่วงมำลี
นำยอำณัติ ชุมเจริญ ครู
นำยปัทม์ สินพำนิช โรจนพงษ์
นำงสำวสวัจฉรัตน์ จันทร์สว่ำง
นำงมงคลรัตน์ บุญสุข

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดกิจกรรม โครงกำรที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม
๒.๒ สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำยสมปอง โชคนิมิต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ที่ปรึกษำ
๒. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ที่ปรึกษำ
๓. นำยปิยบุตร เอมโอฐ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ที่ปรึกษำ
๔. นำงสำวเสำวลักษณ์ โรมำ ครู
ประธำนกรรมกำร
๕. นำงสำวศิวพร ชำลีชำญ
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๖. นำงนรำศิริ หมื่นจำนง
ครู
กรรมกำร
๗. นำงสำวสุดใจ กิจสำเร็จ
ครู
กรรมกำร
๘. นำงกุมำรี แย้มศรี
ครู
กรรมกำร
๙. นำงกำญจนำ ฉำยำลักษณ์ ครู
กรรมกำร
๑๐. นำยดิเรก อุทรทวิกำร ณ อยุธยำ ครู
กรรมกำร
๑๑. นำงฉัตรอมร คงธนำคมธัญกิจ ครู
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวพรรณทิพย์ ต้นเถำ ครู
กรรมกำร
๑๓. นำงณิชำร์ คุ้มสวน
ครู
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวตรี ปรีเดช
ครู
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวสุชำดำ สวัสดี
ครู
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวศิริพร ฉัตรอินทร์ ครู
กรรมกำร
๑๗. นำงรัชดำวัลย์ หิรัณยำกำศ ครู
กรรมกำร
๑๘. นำงนัฏฐภรณ์ แก่นสำร
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๙. นำงสำวสุรธัส เทียบเทียม ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. ดำเนินกำรสอบถำมควำมพึงพอและไม่พึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เครือข่ำยผู้ปกครองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำงำนของโรงเรียน
ให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำนของโรงเรียน
๒. สรุปผลกำรประเมินตนเองในทุกตัวบ่งชี้แล้วนำผลกำรประเมินและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งที่
งำนประกันคุณภำพ ฯ ทุกสิ้นภำคเรียน
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๓. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชื้ที่ ๒.๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำงรชยำ แพงศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงสำวปติญำ ศิลำแลง
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำงทรรศมน อำจคงหำญ
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กรรมกำร
๕. หัวหน้ำศูนย์ภำษำเอเชียตะวันออก
กรรมกำร
๖. หัวหน้ำสำระวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำฯ
กรรมกำร
๗. หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษทุกโครงกำร
กรรมกำร
๘. หัวหน้ำศูนย์อำเซียนศึกษำ
กรรมกำร
๙. หัวหน้ำศูนย์ภำษำเอเชียตะวันออก
กรรมกำร
๑๐. หัวหน้ำกิจกรรมชุมนุม
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวมลิสำ ชูยงค์
ครู
กรรมกำร
๑๒. นำงสำววิมล สำดี
ครู
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวพรรณภัสสร พิพัฒน์วัชรำ ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร
๑๔. นำงสำวสุชำดำ สวัสดี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. รวบรวมเอกสำรที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรโรงเรียน ที่ประกอบด้วย ผู้บริหำร
ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักสูตรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. จัดทำโครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงฯ
สนองเป้ำหมำย วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของโรงเรียนและกำหนดเวลำได้เหมำะสม
๓. จัดทำหลักสูตรที่มีรำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำเพิ่มเติมเรียงลำดับเนื้อหำสำระ และบูรณำกำรสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่นสอดแทรกในรำยวิชำอย่ำงเหมำะสม
๔. มีกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสรุปผลทุกภำคเรียน
๕. ดำเนินกำรทบทวนหลักสูตรโรงเรียนทุกปีกำรศึกษำและใช้สรุปผลกำรติดตำมกำรใช้หลักสูตร
ผลกำรวิจัยชั้นเรียนของครูหรือผลงำนวิจัยอื่นๆ
๖. สำรวจควำมต้องกำรของของผู้เกี่ยวข้อง และจัดทำรำยวิชำเพิ่มเติมหลำกหลำยเพียงพอให้
นักเรียน มีโอกำสเลือกเรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
๗. จัดทำรำยวิชำเพิ่มเติมมีเนื้อหำ/สำระกำรเรียนรู้เหมำะสมตำมโครงสร้ำงหลักสูตรที่จัดให้เรียน
๘. ดำเนินกำรให้นักเรียนเลือกเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมได้ตำมควำมต้องกำรและสรุปผล
๙. จัดทำผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของรำยวิชำเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของสถำนศึกษำ
๑๐. ดำเนินกำรกำรบูรณำกำรรำยวิชำเพิ่มเติมข้ำมกลุ่มสำระอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ
๑๑. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนมีสัดส่วนเวลำเรียนและจำนวนกิจกรรมครบถ้วนตำม
โครงสร้ำงหลักสูตร

53
๑๒. สำรวจข้อมูลผู้เรียน วำงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมที่จัดส่งเสริมให้ผู้เรียนทำ
กิจกรรมด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ให้คำ ปรึกษำ รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบและสรุปรำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรมทุกภำคเรียน
๑๓. จัดกิจกรรมชุมนุมที่มีควำมหลำกหลำย ตอบสนองควำมต้องกำรควำมถนัดและควำมสนใจของ
ผู้เรียนได้อย่ำงทั่วถึง
๑๔. สรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์รักควำมเป็นไทย
และอยู่อย่ำงพอเพียงของนักเรียนทุกคนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑๕. สรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของตน เพื่อชุมชนหรือสังคมของนักเรียน
ทุกคนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายปิยบุตร เอมโอฐ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางกาญจนา ฉายาลักษณ์
ครู
นางขวัญใจ สุวรรณ
ครู
นางอาทยา ธนชัยศักดิ์
ครู
นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริ
ครู
นางสาวกัญจน์ญาณิศา นาคสวัสดิ์ ครู
นางสาวฉวีวรรณ นามจันทร์
เจ้าหน้าที่
นางสาวจันทร์จิรา พรมมา
ครู

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. สรุปผลกำรอบรมและพัฒนำครูเพื่อทบทวนควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมำตรฐำนและกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒. รวบรวมผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม โครงกำร ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำครูให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไป
ประยุกต์ใช้และดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำยสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงสำวศิริพร ฉัตรอินทร์
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำยชัชวำล ใหม่สวัสดิ์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงจุไรรัตน์ ศิริภูล
ครู
กรรมกำร
๕. นำยเทวำ ชื่นชู
ครู
กรรมกำร
๖. นำงสำวกรรณิกำร์ เฮงสกุลวงษ์
ครู
กรรมกำร
๗. นำยวรเทพ มัธยมนันทน์
ครู
กรรมกำร
๘. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำน
กรรมกำร
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๙. นำงสำวตรี ปรีเดช
๑๐. นำงสำวจำรุภำ อุทัยธรรม

ครู
ครู

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. สรุปข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ข้อมูลให้สะดวกต่อกำรใช้
งำน
๒. นำเสนอข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์และสรุปเป็นรูปเล่มส่งงำนประกันคุณภำพ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำยสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำยไพฑูรย์ สิงห์ตำ
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวนิศำลัย สงวนจิต
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงลัคนำ ปัญญำฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
๕. นำยวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนำ
ครู
กรรมกำร
๖. นำยอภิสิทธิ์ อภิญ
ครู
กรรมกำร
๗. นำงสำวพิชญำภำ สมบูรณ์
ครู
กรรมกำร
๘. นำยเหมรำช วงศ์ศรี
ครู
กรรมกำร
๙. นำยศรำยุทธ สงมูลนำค
ครู
กรรมกำร
๑๐. หัวหน้ำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ครู
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวสุนีย์ สุขขำ
ครู
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๒. นำงดำรณี แสงอ่อน
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องน้ำ โรงอำหำร ห้องประชุมครบทุกแห่งสะอำด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงำมมีควำมมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย
๒. จัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี
ทุกครั้ง
๓. จัดสภำพแวดล้อมสวยงำมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๔. จัดทำแฟ้มเอกสำรประกอบกำรประเมินด้ำนอำคำรสถำนที่ บรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
รวมทั้งแฟ้มระบบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและอำคำรสถำนที่ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๕. ดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมที่กำหนด โดยหลำยฝ่ำยมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชนใน
ท้องถิ่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู นักเรียน
๖. สรุปประเมินโครงกำร กิจกรรม ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร กิจกรรม
และนำผลกำรประเมินไปพัฒนำ/ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ๓ ปี ติดต่อกัน
๗. จัดห้องสมุดให้มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย มีสื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพียงพอให้บริกำรแก่ผู้เรียน
๘. สำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรใช้แหล่งเรียนรู้
๙. จัดทำแฟ้มระบบกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

55
๑๐. สำรวจควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อม อำคำรสถำนที่และอื่นๆ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๔ สถานศึกษากากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำยสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงสำวกุมำรี แย้มศรี
ครู
ประธำนกรรมกำร
๓. นำยชูศักดิ์ อริยเกศมงคล
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงสำววำรุณี แสงดำ
ครู
กรรมกำร
๕. นำงพำณี ตะเวทีกุล
ครู
กรรมกำร
๖. นำงสำวจุฑำมำศ บวรสถิตย์
ครู
กรรมกำร
๗. นำงสำวสุนีย์ สุขขำ
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำ
๘. นำงสำวณัฏฐณิชำ ธุวดำรำฤทธิ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. จัดทำแบบสอบถำมและดำเนินกำรสอบควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
๒. รวบรวมเอกสำร รูปภำพ สรุปผลกำรประเมินตนเองแล้วนำผลกำรประเมินและรวบรวมเอกสำรที่
เกี่ยวข้องส่งที่งำนประกันคุณภำพฯ ทุกสิ้นภำคเรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองกาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงานแสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๓.๒ มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นางรชยา แพงศรี
รองผู้อานวยการ
ทีป่ รึกษา
๒. นางนราศิริ หมื่นจานง
ครู
ที่ปรึกษา
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๓. นางสาวสุชาดา สวัสดี
ครู
๔. นางทรรศมน อาจคงหาญ
ครู
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ
๖. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๗. หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
๘. หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
๙. หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
๑๐. หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม. ต้น
๑๑. หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม. ปลาย
๑๒. หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คอม ม. ปลาย
๑๓. หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EP
๑๔. หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EIS
๑๕. หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา
๑๖. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเซียตะวันออก
๑๗. หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๑๘. นางสาวนวลทิพย์ นวพันธุ์
ครู
๑๙. นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม
ครู
๒๐. นางมงคลรัตน์ บุญสุข
ครู

ประธาน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. ประเมินครูและสรุปผลการประเมิน
๒. รวบรวมเอกสารสรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
๓. รวบรวมเอกสารการวัดประเมินผล ได้แก่ แบบฝึก แบบทดสอบที่หลากหลาย เกณฑ์การให้
คะแนนตามสภาพจริง
๔. รวบรวมผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑.๒ - ๓.๑.๓
๕. รวบรวมสื่อนวัตกรรมของครูทุกประเภทและสื่อที่ใช้เทคโนโลยีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กัน
๖. รวบรวมแฟ้มระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือ ที่เป็นแฟ้มกระบวนการทางานของระบบ
๗. รวบรวมเอกสารที่สนับสนุนตัวบ่งชี้ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๖
๘. สรุปผลการประเมินตนเองในทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๓ แล้วนาผลการประเมินและรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องส่งที่งานประกันคุณภาพฯ ทุกสิ้นภาคเรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นางรชยา แพงศรี
รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษา
๒. นางสาวปติญา ศิลาแลง
ครู
ประธานกรรมการ
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๓. นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
ครู
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ
๕. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖. หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
๗. หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
๘. หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
๙. หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม. ต้น
๑๐. หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม. ปลาย
๑๑. หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คอม ม. ปลาย
๑๒. หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EP
๑๓. หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ EIS
๑๔. หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา
๑๕. หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก
๑๖. หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๑๗. นางสาววิมล สาดี
ครู
๑๘. นางสาวพรประภา อัศวเสถียร
ครู
๑๙. นางสาวมลิสา ชูยงค์
ครู

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. ดำเนินกำรกำรบูรณำกำรรำยวิชำเพิ่มเติมข้ำมกลุ่มสำระอย่ำงน้อย ๒ รำยวิชำ
๒. สรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์รักควำมเป็นไทยและ
อยู่อย่ำงพอเพียงของนักเรียนทุกคนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓. สรุ ปผลกำรเข้ ำร่ ว มกิ จ กรรมที่ ทำประโยชน์ เพื่ อท้ อ งถิ่ น ของตน เพื่ อชุ ม ชนหรื อ สัง คมของ
นักเรียนทุกคนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔. จัดกิจกรรมบูรณำกำรที่ยึดโยงกับบริบทท้องถิ่นและชุมชน
๕. ประเมินผลกำรดำเนินกิจกรรมบูรณำกำรที่ยึดโยงกับบริบท
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ๕ระกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
๑. นำยสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ที่ปรึกษำ
๒. นำงสำวสุดใจ กิจสำเร็จ
ครู
ที่ปรึกษำ
๓. นำงสำวเสำวลักษณ์ โรมำ
ครู
ประธำนกรรมกำร
๔. นำงนัฏฐภรณ์ แก่นสำร
ครู
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำงสำวศิวพร ชำลีชำญ
ครู
กรรมกำร
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๖. นำงสำวสมนำถ ยอดมณี
ครู
๗. นำงฉัตรอมร คงธนำคมธัญกิจ ครู
๘. นำงรงค์วดี รัตนำกร
ครู
๙. นำงสำวศิริกำญจน์ ชุติมำมำรค ครู
๑๐. นำงสำวศิริพร ฉัตรอินทร์
ครู
๑๑. นำงรัชดำวัลย์ หิรัณยำกำศ
ครู
๑๒. นำงสำวสุรธัส เทียบเทียบ
ครู
๑๓. นำงสำวชฎำนิศ ช่วยบำรุง
ครู
๑๔. นำงสำวเนำวรัตน์ วิชำสถิต
ครู
๑๕. นำงสำวมลฤดี ประภำสี
ครู
๑๖. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๑๗. นำงสำวรัตนำพร ติ๊บประสอน ครู
๑๘. นำยวัชรินทร์ นระทัด
ครู

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนที่เกิดจำกกำรศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้มำตรฐำนและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำ
ที่เด่นชัด โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รวมทั้งมีกำรประกำศค่ำเป้ำหมำยแต่ละ
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกรับทรำบทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๒. ดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรจำเป็นของโรงเรียน และกำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้ำหมำยด้ำนต่ำงๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภำพผู้เรียนสะท้อนคุณภำพควำมสำเร็จที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
๓. กำหนดวิธีกำรดำเนินงำนโครงกำร กิจกรรม ทุกโครงกำร กิจกรรมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของโรงเรียน
๔. ติดตำมกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกทั้งภำยในและภำยนอกที่ให้กำรสนับสนุน
ทำงวิชำกำร
๕. ติดตำมกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ให้บุคลำกรของโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงำน
ชุมชน และท้องถิ่น และดำเนินงำนตำมที่กำหนดไว้ครบถ้วน
๖. กำหนดกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ สอดคล้องกับเป้ำหมำยทุกโครงกำร กิจกรรม
๗. จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
๘. กำหนดปฏิทินกำรนำแผนปฏิบัติกำรประจำปีไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจน
๙. เสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจำปีต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และหรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และหรือ คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนให้ควำมเห็นชอบ
๑๐. ติดตำมกำรนำแผนปฏิบัติกำรประจำปีแต่ละปีสู่กำรปฏิบัติ ตำมกรอบระยะเวลำ ที่โครงกำร กิจกรรม
กำหนดไว้
๑๑. กำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๑๒. กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำระบบสำรสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย
และพร้อมใช้
๑๓. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยใช้ข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำที่ครอบคลุมภำรกิจ
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ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป รวมทั้งงำน
สนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจำกควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
๑๔. ดำเนินกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องกำรใช้ทุกฝ่ำย
๑๕. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทุกภำคเรียนและจัดทำแฟ้มระบบสำรสนเทศให้สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน
๑๖. ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับบุคคลครบทุกคนและระดับโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑๗. ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ
๑ ครั้ง โดยทุกมำตรฐำนใช้วิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำยและเหมำะสม
๑๘. ดำเนินกำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มำจำกหน่วยงำนต้นสังกัดเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมิน
คุณภำพ
ภำยในของโรงเรียน
๑๙. เตรียมกำรและให้ควำมร่วมมือในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
๒๐. ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกโรงเรียน
มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ และเลือกสรรข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำ ครอบคลุม
ภำระงำนของโรงเรียนทุกฝ่ำย
๒๑. ส่งเสริมกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนอย่ำงน้อย ๓ ปีย้อนหลัง เพื่อกำรจัดทำแผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียน
๒๒. จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในของโรงเรียนที่สะท้อนคุณภำพผู้เรีย น
และผลสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงชัดเจน ตำมรูปแบบที่หน่วยงำนต้นสังกัดกำหนด เป็น
แบบอย่ำงที่ดีสำระสำคัญทุกส่วนของรำยงำนครอบคลุมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำและสะท้อน
ควำมสำเร็จ ชื่อเสียงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
๒๓. นำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และหรือคณะกรรมกำรโรงเรียนและหรือ
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนให้ควำมเห็นชอบ
๒๔. เผยแพร่รำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเหมำะสมและเปิดเผยต่อ
สำธำรณชน
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

(นายธีระวัธน์ สิงหบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
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