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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนระยองวิทยาคม                                        
ท่ี    วันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒            
เร่ือง   เสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
         

เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนระยองวิทยาคม 
 

ตามท่ีโรงเรียนได้ด าเนินโครงการ งาน กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้การด าเนินงานดังกล่าวเสร็จส้ินแล้ว โรงเรียนจึงได้จัดท ารายงานประจ าปี                 
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โดยมุ่งเน้นภาพความส าเร็จและน าเสนอผลงานด้าน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ๓  มาตรฐาน (แนวใหม่) ภายใต้
บริบทวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

นายธีระวัธน์  สิงหบุตร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม 

 
 
 
บันทึกเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามท่ีโรงเรียนได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ รายงานประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๑  โรงเรียนระยองวิทยาคม น าเสนอต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
 
 

นายสุพัฒน์  อินทรสายัณห์ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
   
 
 
 
 



ค าน า 
 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2561 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์        
เพื่อสะท้อนภาพความส าเร็จ  และน าเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา  
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3 มาตรฐาน 
ภายใต้บริบท  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “เก่ง ดี มีวินัย” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  “โรงเรียนคุณภาพยอด
นิยม” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีว่า “โรงเรียนระยองวิทยาคม  มีคุณภาพการศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  ภายในปีการศึกษา  2561”  และเพื่อน าเสนอผลการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  หน่วยงานต้นสังกัด  
รวมท้ังใช้เป็นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป  รายงานฉบับนี้จัดท า
ขึ้นในรูปของคณะกรรมการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล  ผลการด าเนินงาน  
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณปีการศึกษาของโรงเรียน 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งท่ีจะขับเคล่ือนการจัดการศึกษาและ
ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายท่ีร่วมมือให้รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
ต่อไป 
 
 
 
 

      (นายธีระวัธน์  สิงหบุตร) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เร่ือง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  ก 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
     ความเป็นมา  1 
     สภาพท่ัวไป                        1 
     ข้อมูลครูและบุคลากร                 2 
     ข้อมูลนักเรียน         3 
     สภาพปัจจุบัน                 4 
     สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา             6 
     ผลทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       7 
     สรุปแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา                        8 
     ข้อมูลงบประมาณ                 8 
     สภาพชุมชนโดยรวม                   8 
     ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา              9 
     สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ     10 
     ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก     11 
     จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา      12 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน               16 
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา          25 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                   33 
ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ   
    แนวทางการพัฒนาในอนาคต                41 
    ความต้องการการช่วยเหลือ                                  41 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
    ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2552-2561        43 
    ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2552-2561          44 
    ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและเป้าหมาย           
    ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561              

46 

    ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา          61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปของผู้บริหาร 
 
 โรงเรียนระยองวิทยาคม ต้ังอยู่ท่ี  179  ถนนตากสินมหาราช  ต าบลท่าประดู่  อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ได้จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการสะเต็มศึกษา  อาเซียน การจัดการศึกษา
ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และตามแนวทางการประกันคุณภาพ อีกท้ังตามวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ และบริบทของโรงเรียน  

โรงเรียนระยองวิทยาคมใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล  
หลักการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก PDCA ตามแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR เพื่อขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งเนน้การจัดการศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน ดังแผนภูมิข้างล่างนี้ 

 
        
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการการด าเนินการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนระยองวิทยาคมตามแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR 

 
 
 

แนวคิดเชิงระบบToPSTAR 
ระบบหลัก 
- ระบบการเรียนรู ้
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ระบบกิจกรรมนักเรียน 

 
ระบบสนับสนุน 
- ระบบบริหารจัดการ 
- ระบบดูแลคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
- ระบบพัฒนาบุคลากร 
- ระบบชุมชนสัมพันธ์ 
- ระบบสารสนเทศ 
- ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ 

-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 -บริหารจัดแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล   
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  -การบูรณาการสะเต็มศึกษา - อาเซียน  
-การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออ (EEC)  
-การบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล  -หลักการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
-แนวคิดเชิงระบบToPSTAR  (ระบบสนับสนุน) ประกอบด้วย 
ระบบการน าองค์กรและระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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เป้าหมายของการพัฒนา 
1. เพื่อบริหารจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
2. เพื่อก ากับติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษา  
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 

 
วิธีการด าเนินงาน 
 โรงเรียนระยองวิทยาคมด าเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบ 
ToPSTAR ดังแผนภูมิข้างต้น โดยเปิดโอกาสให้ ผู้บริหาร ครู สภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมครูนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 โรงเรียนได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยกระชุมร่วมกัน วางแผน จัดท า
เครื่องมือการประเมิน ประเมินผล รายงานผล การประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวคิด
เชิงระบบ ToPSTAR ดังแผนภูมิข้างต้น ซึ่งมีผลการประเมินดังนี ้

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  มีคุณภาพระดับ  ดีเลิศ 
จุดเด่น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  มีความสามารถในส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  แก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติท่ีต่ออาชีพ
สุจริตนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและยอมรับในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  

จุดควรพัฒนา  ควรส่งเสริมให้นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น 
ความสามารถในการคิดค านวณ  และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ 

แนวทางการพัฒนา จัดท าโครงการส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น
และการคิดค านวณ ท้ังนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนทักษะภาษาและการคิดค านวณให้มากยิ่งขึ้น 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีคุณภาพระดับ  ดีเลิศ 
จุดเด่น โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จุดควรพัฒนา  ควรก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
แนวทางการพัฒนา จัดท าปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานของงานต่าง ๆ และ

ด าเนินการท าปฏิทินและให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  มีคุณภาพระดับ   
ดีเลิศ 

จุดเด่น ครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถและส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านอาชีพและทักษะชีวิตอย่างเป็นระบบ  ครูจัดการเรียนการสอนยึด
โยงกับชุมชนและท้องถิ่น  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดท า PLC เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย  มีระบบเรียนรู้ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจนและ
ยั่งยืน 

จุดควรพัฒนา  ควรนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรม 
Active Learning อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา ด าเนินการนิเทศการสอน ให้ความรู้ยกย่องครูท่ีสอนดีมีคุณภาพ 
เป็นแบบอย่างได้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ความเป็นมา 
  “โรงเรียนระยองวิทยาคม” ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2514 โดยรวมโรงเรียนระยองมิตร
อุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และโรงเรียนสตรรีะยอง “บุญศิริบ าเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2463)  บนเนื้อท่ีเดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 1 งานส่วนโรงเรียน
สตรีระยอง “บุญศิริบ าเพ็ญ” ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนอนุบาลระยอง 
  โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนสหศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย  มีนายกนก จันทร์ขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ในปีการศึกษา 2517 โรงเรียน ได้รับ
คัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมธัยมในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นท่ี 1 และได้รับการสนับสนุนให้มี
อาคารเรียน  โรงฝึกงาน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ได้รับความนิยมจาก
ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมภ์  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนระยองวิทยาคม 
ตลอดจนมูลนิธิ องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท าให้โรงเรียนระยองวิทยาคม มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนคุณภาพพิเศษ โรงเรียนท่ีมีอัตรา
การแข่งขันสูง และโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ตามล าดับ 
 
สภาพทั่วไป  
 โรงเรียนระยองวิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี  179  ถนนตากสินมหาราช  ต าบลท่าประดู่  อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์  21000 โทรศัพท์  0-3861-1010, 0-3861-4332  โทรสาร 0-3861-4332  
website : rayongwit.ac.th  Email : rayongwitt@yahoo.co.th  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 18 เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีเขตพื้นท่ีบริการ 
6 ต าบล ได้แก่ ท่าประดู่ เนินพระ ทับมา บ้านแลง ตะพงนอก และเชิงเนิน  
 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ท่ีว่าการอ าเภอเมืองระยอง 
 ทิศใต้  ปากน้ าระยอง 
 ทิศตะวันออก วัดตรีรัตนาราม 
 ทิศตะวันตก วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
 

เขตการปกครอง 
 โรงเรียนระยองวิทยาคมอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง          
มีโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ประกอบด้วย ต าบลท่าประดู่ ต าบลเชิงเนิน ต าบลเนินพระ ต าบลปากน้ า 
ต าบลทับมา ต าบลตะพง ต าบลบ้านแลง 
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ปริมาณงานในความรับผิดชอบ 
 โรงเรียนระยองวิทยาคมก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็น 4 กลุ่มบริหารงาน คือ 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ  
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4. กลุ่มบริหารท่ัวไป  

 
1)  จ านวนครู บุคลากร ( ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ) 
ข้าราชการครู      ลูกจ้างประจ า 

กลุ่ม / กลุ่มสาระ ฯ ชาย หญิง รวม  ลูกจ้างประจ า ชาย หญิง รวม 
บริหาร 3 1 5  พนักงานบริการ 0 2 2 
กองกลาง 0 1 1  พนักงานขับรถยนต์ 1 0 1 
คณิตศาสตร์ 4 24 28  รวม 1 2 3 
วิทยาศาสตร์ 12 22 34  พนักงานราชการ ชาย หญิง รวม 
สังคมศึกษา 5 16 21  พนักงานวิทยาศาสตร์ 0 6 6 
ภาษาไทย 5 12 17  รวม 0 6 6 
ภาษาต่างประเทศ 2 22 23  โครงการไทย

เข้มแข็ง 
ชาย หญิง รวม 

การงานอาชีพฯ 8 12 20  การงานอาชีพฯ(เกษตร)    
สุขศึกษาและพลศึกษา 10 3 13  พลานามัย    
ศิลปะ 6 6 12  เจ้าหน้าท่ี LAB    
แนะแนว 0 5 5  นักการภารโรง    
กิจกรรมในเครื่องแบบ 1 0 1  เจ้าหน้าท่ีธุรการ    
งานห้องสมุด 0 1 1  รวม    
โครงการห้องเรียนพิเศษ 
EP 

2 0 2  ข้าราชการครู  
ลูกจ้างประจ า 

ชาย  หญิง รวม 

ศูนย์ภาษาเอเชีย
ตะวันออก 

1 6 7 
 

 60 138 198 

รวม 59 130 189      

ครูไปช่วยราชการ   -   คน   
ครูมาชว่ยราชการ   -   คน   
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ลูกจ้างชั่วคราว 
ครูจ้าง ฯ ชาย หญิง รวม  พนักงาน ชาย หญิง รวม 

คณิตศาสตร์ (EP) 0 1 1  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 1 17 18 
วิทยาศาสตร์ (EP) 1 4 5  นักการภารโรง 8 12 20 
สังคมศึกษา (EP) 0 3 3  พนักงานขับรถ 3 0 3 

สังคมศึกษา 0 0 0 
 เจ้าหน้าท่ีบริการ

เอกสารท่ัวไป 
 
1 

 
0 

 
1 

ภาษาไทย 0 2 2  รวม 13 29 42 
ภาษาต่างประเทศ 1 0 1      
สุขศึกษา ฯ 2 1 3  โครงการพิเศษ ชาย หญิง รวม 
แนะแนว 0 1 1  อังกฤษ 5 3 8 
ศิลปะ 1 0 1  จีน 0 3 3 
การงานอาชีพฯ 2 1 3  ฝรั่งเศส 1 0 1 
กิจกรรมในเครื่องแบบ 1 0 1  ญี่ปุ่น 1 0 1 
วิทยาศาสตร์ 0 1 1  เกาหลี 1 0 1 
คณิตศาสตร์ 0 0 0  พนักงาน ชาย หญิง รวม 
คอมพิวเตอร์ (EP) 1 0 1  ห้องเรียนพิเศษ EP 9 7 16 
ศูนย์ภาษาเอเชีย
ตะวันออก 

0 0 0  
รวม 17 13 30 

รวม 9 13 22  รวมลูกจ้างชั่วคราว 39 55 94 
สรุป จ านวนข้าราชการและบุคลากรทั้งสิ้น  292 คน 

 

2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,696 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน                                     
(ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 14 215 293 508 36 

ม.2 14 269 326 595 43 

ม.3 14 248 335 583 42 

ม.4 19 237 391 628 33 

ม.5 19 225 391 616 32 

ม.6 19 203 400 603 32 

รวม 99 1,397 2,136 3,533  

รวมทั้งหมด 99 1,397 2,136 3,533  
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สภาพปัจจุบัน  ในปัจจุบันโรงเรียนระยองวิทยาคมมีการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้   
  1.1.1 หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ     
       โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยมีแผนการเรียน บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ       
ดังแสดงในตาราง 1  
 
ตาราง 1 หลักสูตรและแผนการเรียน บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ  

หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ 

แนวทางการจัดการ 

หลักสูตร 
        หลักสูตรสถานโรงเรียนระยองวิทยาคม          
มีการจัดแผนการเรียนท่ีหลากหลายให้
นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด             
และความสนใจ 
 
 

1. จัดแผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. จัดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (EP) ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการ
เรียนวิทย-์คณิต 

3. จัดแผนการเรียน ห้องเรียน EIS โดยจัดการเรียน 
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย 
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

4. จัดแผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอมในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น  

5. จัดแผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   
คอมพิวเตอร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. จัดแผนการเรียนภาษาต่างประเทศท่ี 2 ได้แก่  
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส 
ให้นักเรียนเลือกเรียนตามถนัดและความสนใจ  

บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

โดยเจ้าของภาษา 
2. จัดหาภาคีเครือข่ายร่วมกับสถาบัน

ต่างประเทศ 

1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 1 
(ภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนทุกคนโดยครูเจ้าของ
ภาษา 

2. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 โดยครู 
เจ้าของภาษาท า MOU กับสถาบันการศึกษาท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน               
และออสเตรเลีย เป็นต้น 

บริการทางการศึกษาอื่น ๆ 
1.  โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษา

รองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรี
ทางการศึกษา 

 
ให้บริการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน                           
แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น  
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หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ 

แนวทางการจัดการ 

2. จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน
หลักสูตรระยะส้ันแก่ผู้สนใจท่ัวไปและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

1. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม 
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครผู้สนใจ 
3. จัดฝึกอบรมตามวัน เวลาท่ีก าหนด 

3. จัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนส าหรับโรงเรียนในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
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 3)  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ  ปี 2560 - 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           การเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ  ปี 2560 - 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.30 3.08 3.17 3.28 3.12
3.90 3.82 3.69 3.413.37 3.05 3.22 3.23 3.21

3.91 3.86 3.68 3.45

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2560-2561

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

82.53 76.90 79.29 82.07 77.93

97.52 95.40 92.24
85.1784.25

76.25 80.50 80.75 80.25

97.75 96.50 92.00 86.25

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00

การเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2560-2561

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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 4) ผลการทดสอสบระดับชาติของผู้เรียน 
  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 
 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
  
 
 

76.16

53.65

54.32

62.95

56.87

30.92

37.28

31.62

55.04

29.10

36.43

30.28

54.42

29.45

36.10

30.04

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ประเทศ

สังกัด

จังหวัด

โรงเรียน

64.56

54.06

41.42

56.27

43.92

50.71

35.14

33.06

35.55

36.34

48.16

31.15

30.75

31.04

35.48

47.31

31.41

30.51

30.72

35.16

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ประเทศ

สังกัด

จังหวัด

โรงเรียน
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5)  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
 

 6)  ข้อมูลงบประมาณ  
  งบประมาณ  (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 413,400 งบลงทุน / งบด าเนินงาน 350,643.04 
เงินนอกงบประมาณ 84,918,119 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 75,972,775.25 
เงินอื่น ๆ   -  

รวมรายรับ 85,331,519 รวมรายจ่าย 76,323,418.29 
  
 7)  สภาพชุมชนโดยรวม  
 7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสังคมเมือง มีประชากรประมาณ 20,000 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานท่ีราชการและสถานประกอบการ อาชีพหลักของชุมชน คือ 
รับราชการ ท างานโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง งานห่มผ้าพระเจดีย์วัดกลางน้ า งานวัน
สุนทรภู่ งานวันตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง ประเพณีลอยกระทงของเทศบาลนครระยอง  
งานชุมชนถนนยมจินดา 
 7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพหลัก คือ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (40%) พนักงานบริษัท (30%) ธุรกิจส่วนตัว (20%) และท าสวน (10%) ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว 50,000 บาท/ปี จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 
  
 
 

ร้อยละการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
 

 

99.52
89.65

52.50
60.45

46.52
77.65

58.45
75.05

53.87
53.84

50.94
42.36
43.25

36.02
27.49

47.86
83.25

78.67
92.22

25.00 75.00

ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องแนะแนว

ศูนย์อาเซียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทาง “ธรณีวิทยา”

แหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเวศ 
แหล่งเรียนรู้ “ห้องสมุดกาญจนภิเษก” (ห้องสมุด…

ห้องเรียนสีเขียว
ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย

สวนวรรณคดี
ห้องสมุดเปิดคณิตศาสตร์หน้าห้อง 537, 547

ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ…
ห้องจริยธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ…

ห้อง Resource
ห้องสมุดห้องเรียนขงจื่อ

ห้องศูนย์เกาหลี
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 211
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 235

แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือภายนอกโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561

97.78

84.66

74.73

51.09

69.21

51.6

43.62

45.95

46.87

34.75

27.75

91.87

20 70

ห้องสมุดโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ห้องแนะแนว

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดกาญจนา…

แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว

ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย

ห้องสมุดเปิดคณิตศาสตร์

ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมฯ

ห้องสมุดกลุ่มสาระ…

ห้อง Resource

ห้องสมุดห้องเรียนขงจื่อ

ห้องศูนย์เกาหลี

แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ หรือภายนอก…

ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
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7.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
      โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนเป็นสังคมเมือง ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ซึ่งโรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ด้านแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
   8)   ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา  (2559) 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมิน
โดยหน่วยงาน 

ต้นสังกัด 
มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
4 

 
4 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 4 4 
มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

 
4 

 
4 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 
4 

 
4 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 4 4 
มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 
4 

 
4 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ เกิดประสิทธิผล 

 
4 4 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
4 

 
4 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
4 

4 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 
4 

 
4 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ    
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
4 

 
4 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
4 

 
4 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
4 

 
4 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

 
4 4 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการ 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมิน
โดยหน่วยงาน 

ต้นสังกัด 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
คุณภาพสูงขึ้น 

 
 
4 

 
 
4 

ค่าเฉลี่ยรวม 4 4 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ        ระดับ 1         ระดับ 2        ระดับ 3   ระดับ 4 
                      (ปรับปรุง)        (พอใช้)             (ดี)           (ดีเย่ียม) 
 

9)  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ผ่านมา (รอบสาม) 
  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

 
10.00 

 
9.73 

 
ดีมาก 

ตัวบง่ช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม         
ท่ีพึงประสงค์ 

 
10.00 

 
9.51 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.58 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.85 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.35 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
10.00 

 
8.00 

 
ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

 
5.00 

 
4.71 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตารมปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
การจัดต้ังสถานศึกษา 

 
 

5.00 

 
 

5.00 

 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่ง 
ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช่ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ 
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่                
ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

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

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดเด่น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 จัดกิจกรรมได้สนองมาตรฐานท้ังหมด 
1.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถได้รับรางวัลระดับชาติ         

เป็นท่ีน่าช่ืนชม 
1.3 จัดกิจกรรมได้ครอบคลุมมาตรฐานท้ังหมด 

2. ด้านการจัดการศึกษา 
2.1 กระบวนการท างานตามระบบการเรียนรู้มรีายละเอียดครบถ้วน เป็นรูปแบบเดียวกัน

ท้ังหมด เป็นแบบอย่างได้ดีและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
2.2 ครูได้รับรางวัลส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลด้วย 
2.3 มีการด าเนินงานตามหลัก P-D-C-A ได้ดีเย่ียม 
2.4 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
2.5 มีหลักสูตรท่ีหลากหลายเหมาะสมส าหรับนักเรียน 
2.6 สภาพแวดล้อมดี 
2.7 โรงเรียนด าเนินการให้นักเรียนใช้ห้องเรียนไรพ้รมแดนได้เกินมาตรฐาน 
2.8 เอกสารสมบูรณ์ ครบถ้วนดี 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ห้องเรียน EP และศูนย์ ERIC จัดได้ดี สามารถเป็นแบบอย่าง
ได้ดี 

4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมได้ดีหลากหลาย 
5. ด้านมาตรการส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี 
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จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1.1 ควรน ากิจกรรมท่ีส่งเสริมนักเรียนในมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 มาไว้ให้เห็น 
1.2 โครงการท่ีด าเนินการ 3 ปีต่อเนื่อง ควรท าวิจัยจากข้อเสนอแนะโดยให้นักเรียนมีส่วน

ร่วมเพื่อเป็นฐานในการท างาน 
 2. ด้านการจัดการศึกษา 
  2.1 ควรพัฒนาต่อยอดข้ึนไปเรื่อย ๆ 
  2.2 ควรด าเนินการการจัดการเรียนรู้บูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระและเป็นปัจจุบัน 
  2.3 ควรจัดท าสาระท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรายวิชาท่ีเปิด 
  2.4 ห้องเรียนไม่ค่อยสะอาด ควรปลูกฝังให้นักเรียนตระหนัก 
  2.5 เครื่องมือประเมินควรใช้เป็นระบบออนไลน ์
 3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควรพัฒนาต่อยอดข้ึนไปเรื่อย ๆ 
 4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ควรพัฒนาต่อยอดข้ึนไปเรื่อย ๆ 
 5. ด้านมาตรการส่งเสริม ควรพัฒนาต่อยอดข้ึนไปเรื่อย ๆ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา 
จุดเด่น 
 โรงเรียนมีจุดเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยมี
คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและวิธีด าเนินการต่าง ๆ  
โดยประสานการท างานบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบกิจกรรมนักเรียน ท าให้ผลเป็นรูปธรรม
ดังต่อไปนี ้

1. การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบ
กิจกรรมนักเรียน มีระบบเอกสารกฎ กติกา ระเบียบเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมซึ่งผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนทราบ อนุมัติในหลักการ ท าให้การด าเนินงานของระบบไม่ยุง่ยาก ซ้ าซ้อน ผลของการ
ด าเนินการในระบบเกิดกับผู้เรียนโดยตรง คุณภาพของการประเมินการผ่านช่วงช้ันเกี่ยวกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มีความชัดเจน เท่ียงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและผู้ปกครอง  

ท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและได้รับคัดเลือกเป็นระบบท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
ในด้านการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนภายใต้กิจกรรม “ร่วมเสริมคุณค่า สร้างราคาชีวี”  จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) 
  2. การด าเนินการของระบบการเรียนรู้ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเน้นกิจกรรมท่ีพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียนทุกคน โรงเรียนเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านต่าง ๆ ท้ัง
ด้านวิชาการ คุณภาพผู้เรียน สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน ICT 
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านศิลปะด้านดนตรีและกีฬาด้านความถนัด
และความสนใจของนักเรียน โดยในการสอนมีการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ทุกรายวิชาและทุก
หน่วยการเรียนรู้และคณะกรรมระบบร่วมกับฝ่ายบริหารได้วางแผนด าเนินการระบบให้เป็นระบบ Best 
Practice ต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือในปีการศึกษา  2551   
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3. การจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมกีารด าเนินการแบบประชาธิปไตย นักเรียนเลือกท ากิจกรรม
ตามความสนใจโดยอิสระและหลากหลาย เป้าหมายของทุกลุ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น และวิธีการประเมนิผลการท ากิจกรรมของครูโดยบันทึกเวลา 
ภาระงานการท ากิจกรรมชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 

1.1  อาคารเรียนบางหลังซึ่งมีอายุการใช้งานนาน เก่า พื้นห้องเรียนช ารุด สึกกร่อน เช่น  
อาคาร 4 ควรได้รับการปรับปรุง ขัดพื้น ทาสีใหม่ จัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 1.2  การรณรงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านการรักษาความสะอาดและมีจิตสาธารณะให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงปีการศึกษา 2550 - 2551  โรงเรียนอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ และ
นักเรียนต้องใช้โรงอาหารช่ัวคราว คับแคบ ไม่ถูกสุขลักษณะเท่าท่ีควร 
 1.3  ห้องน้ านักเรียนซึง่มีจ านวนนอ้ย ไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับจ านวนรวมของนักเรียนท้ังหมด  
ท าให้เกิดกล่ิน ควรได้รับการดูแล ท าความสะอาดให้บ่อยครั้งในวันหนึ่ง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ห้องน้ า ห้องส้วมเพิ่มเติมข้างอาคารส านักงาน 1 หลัง 
 1.4  ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการด าเนินการสู่วิธีทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศท้ังระบบหลักและระบบสนับสนุนและได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตร 
2.  ด้านทรัพยากร 
 แต่ละปีการศึกษาโรงเรียนต้องใช้เงินเพื่อจ้างครูสอน เจ้าหน้าท่ีและพนักงานส านักงานรวม
ประมาณ  40  คน งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และหน่วยงานองค์กร 
ต่าง ๆ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนท่ีไม่มีการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้น 
   2. สถานศึกษาควรวางรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือท่ีวัดความสามารถด้านการคิด         
ของผู้เรียนให้ชัดเจน โดยประสานความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ วางแผนร่วมกัน           
ตามกรอบการน าทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียนท่ีสถานศึกษาการก าหนดไว้ในระบบการเรียนรู้          
อย่างเป็นระบบ 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ไม่มี 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
1. สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระให้มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกกลุ่มสารุการเรียนรู้ 
2. ครูควรมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาแผน พัฒนาส่ือการเรียนมากขึ้นและน าผลการวิจัยมา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาสูงขึ้น 
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4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ไม่มี 

 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1. สภาพปัญหา  
            1. จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่จ านวนห้องเท่าเดิมท าให้นักเรียนแน่นห้องเรียนซึ่งไม่เอื้อกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
            2. ครูทุกคนมีภาระงานหลักท่ีต้องรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่การจัดการเรียนการสอน การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม และภาระงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบรหิารงาน
ของโรงเรียน ท าให้ประสิทธิผลของงานของครูท่ีอยู่ในระดับดีมีจ านวนไม่มาก 
            3. ครูประจ าการท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ทยอยเกษียณอายุราชการ          
ท าให้ต้องพัฒนาครูใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 

2. จุดเด่น 
            ด้านผู้เรียน  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตในการเรียน การ
สืบค้นข้อมูล สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย ICT และมีผู้เรียนชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ระดับประเทศ 
และสามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เป็นจ านวนมากกว่าทุกปีท่ีผ่านมา ผู้เรียนทุกคนมีความ
รัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน 
             ด้านครู   ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ให้ความรัก เอาใจใส่ เข้าใจผู้เรียนอย่างเสมอภาคทุกคน และมีความรักผูกพันในสถาบันที่เป็น
ศิษย์เก่า มีความภาคภูมิใจท่ีได้ท างานในสถาบันนี้  
             ด้านผู้บริหาร  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานสูง มีภาวะผู้น ามีวิสัยทัศน์
และมุ่งมั่นในการสร้างเกียรติยศสู่โรงเรียน พัฒนานักเรียน และพัฒนาครูโดยสนับสนุนการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและครูควบคู่กันไป โดยด าเนินการหาครู ให้มีจ านวน
เพียงพอ คัดเลือกครูท่ีขอย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และจัดให้มีการทดสอบครูท่ีจะเข้ามาใหม่ ได้รับการยก
ย่อง เป็นท่ียอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 
            ด้านอัตลักษณ์  การจัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียผ่านเกณฑ์สูงขึ้น สามารถสอบเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มขึ้น นักเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่าง ๆ 
มากมาย และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่นักเรียน จะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน และนักเรียน
ได้รับ จึงควรด าเนินการต่อยอดไปเรื่อย ๆ และใช้วิธีพี่สอนน้องจะได้สร้างความผูกพันระหว่างนักเรยีน
ด้วยกัน 
            ด้านมาตรการส่งเสริม  การด าเนินงานของโรงเรยีนระยองวิทยาคมในรูปของการพัฒนา
เชิงระบบท่ีเน้นกระบวนการ PDCA  มีข้อดีท่ีทุกกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/งาน มีรูปแบบ ขั้นตอนของการ
ท างานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในรูปของการประเมินทบทวน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียน มีข้อมูลท่ีจะใช้ใน
การวางแผน พัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 14.3 จุดที่ควรพัฒนา 
           1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
ให้ขวัญและก าลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการพัฒนา 
          2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่านตามนโยบาย
ของโรงเรียน สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและจัดท า แบบบันทึกการอ่าน
ให้เป็นรูปธรรม 
         3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนและครูให้มากขึ้น 
              4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น  
โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ หรือแบ่งเขตพื้นท่ีดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและความสะอาด 

5. สร้างค่านิยมให้กับนักเรียนในด้านการท าความดี การรักษาระเบียบวินัย การมีจิตสาธารณะ และ
การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์อย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ท ากิจกรรม และประเมินผล 
             6. ควรมีการนิเทศภายในอย่างจริงจังและมีการบันทึกผลการนิเทศท่ีเป็นรูปธรรม อย่างเป็นระบบและ
มีรูปแบบเดียว เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมพัฒนาตนเองให้เป็นครูมือ
อาชีพ สร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
           7. จัดขนาดห้องเรียนให้มีจ านวนนักเรียนท่ีเหมาะสม 
           8. ควรเพิ่มอัตราครู (ประจ าการ) ให้เพียงพอ หรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองในการจัดจ้างครูสอน 
ให้เพียงพอ 
          9. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และหรือให้ครูท่ีมี
ความรู้น าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีโรงเรียนมีให้ให้คุ้มค่าหรือจัด
ประกวด แขง่ขันสร้างนวัตกรรมด้วยส่ือเทคโนโลยี เป็นการสร้างก าลังใจแก่ครูควบคู่ไปกับการพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน         
ได้สูงกว่าสถานศึกษาก าหนด 
      โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระจัดการเรียน   
การสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านและ         
การเขียนโดยเฉพาะอย่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้าน
ภาษา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่าน  
การเขียนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล หาค าตอบ
ด้วยตนเอง เช่นสรุปใจความส าคัญ  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทั้งการพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดรายงาน การพูด
โน้มน้าวใจ การพูดต่อประชุมชน การพูดสุนทรพจน์ 
การพูดน าเสนอและการเขียนรายงาน การเขียน
บรรยาย-พรรณนา  การพูด-เขียนเล่าเรื่อง การแต่ง 
บทร้อยกรอง การเขียนเรียงความ การท าโครงงาน  
การท ารายงาน  การเขียนผังความคิดเป็นต้น ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
      นอกจากน้ีได้ด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการด้วยการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการอ่านและสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด 
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และโทรศัพท์มือถือของ
นักเรียน กิจกรรมรักการอ่าน ป้ายนิเทศรักการอ่าน            
การท าหนังสือเล่มเล็ก 

      ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสารรวมทั้งได้รับรางวัลจากการประกวดและ
แข่งขันด้านการอ่านและการเขียนทั้งระดับจังหวัด          
ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ 
 

     

 
  

     จากสถิติข้างต้นพบว่า ผู้ปกครองพึงพอใจที่มีต่อ
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนคิด
เป็นร้อยละ 87.30 และความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 85.61 
 

 

   จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านคิด
วิเคราะห์ เขียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ ข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ 
89.34  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 70 
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
     2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสาร              
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศที่ 3  
สูงกว่าสถานศึกษาก าหนด 
    โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออกจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์
การเรียนรู้  ทักษะการสื่อสารข้างต้น ส่งเสริมการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 3 โดยการฟัง  พูด  อ่าน
เขียนในทุกทักษะทางภาษาโดยครูเจ้าของภาษา   
ฝึกทักษะการเขียนรายงาน  น าเสนอผลงานด้วยภาษา 
ที่ 3 เป็นต้น 
     นอกจากน้ียังจัดท าโครงการส่งเสริมทุกภาษา เช่น 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศ  การจัดค่าย English  Camp  
การส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพทางภาษา
ฝรั่งเศส  ญ่ีปุ่น  โครงการสอนภาษาอังกฤษนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยครูชาวต่างชาติ   โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน  โครงการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นกับครูชาวต่างชาติ  โครงการสอนภาษา
ฝรั่งเศสโดยครูชาวต่างชาติ  โครงการสอนภาษาเกาหลี
โดยครูชาวต่างชาติ  โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (ภาษาต่างประเทศ)  โครงการห้องเรียน 
บูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ EIS 
     ผลการด าเนินงานพบว่า  ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของแผนการเรียน  EP  EIS  
ควรต้องพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
      
  จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยอยู่ในระดับดีเลิศ  
ข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ 89.22  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ 
ร้อยละ 75   
 

 
 
     จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษอยู่ในระดับ ดี   
ข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ 82.50 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ
ร้อยละ 70 
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 

 
 

      จากสถิติข้างต้นพบว่า  นักเรียนแผนการเรียน EP  EIS 
มีผลการเรียนการสื่อสารภาษาองักฤษในระดับดีเลิศ ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 72.58  ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ 
ร้อยละ 80 
 

 
 
     จากสถิติข้างต้นพบว่า นักเรียนในแผนการเรียน เกาหลี 
ญ่ีปุ่น  จีน  ฝรั่งเศส มีความสามารถในการสื่อสาร คิดเป็น
ร้อยละ 81.61 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 60 
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณสูง
กว่าสถานศึกษาก าหนด   
     โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด
และได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ กิจกรรม
คณิตคิดเร็ว  ทักษะการคิดค านวณ  และนอกจากน้ีกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ได้จัดท าโครงการส่งเสริม  
ได้แก่  โครงงานคณิตศาสตร ์ โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET คณิตศาสตร ์
     จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการคิด
ค านวณสูงกว่าท่ีสถานศึกษาก าหนด 

      

 
 

     จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น                 
มีความสามารถในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับดี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 76.97 สูงกว่า ค่าเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 70 
 

       4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์           
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ        
ได้อย่างเหมาะสม 
     โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมน้ัน  
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม ร่วมคิดร่วมท า  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   เพ่ือความคิด
สร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เป็นต้น  โดยใช้เทคนิคการสอน 
ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
5E การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้ค าถามเป็นฐาน   
เป็นต้น   
     ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
    จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ                
อย่างเหมาะสม ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 99.05              
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 70 
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
  5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน 
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร  การท างาน อย่างสร้างสรรค์  
และมีคุณธรรม 
     โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองในการน าเสนอ  
วีดีทัศน์น าเสนองาน  ส่งงานโดยผ่านสื่อโซเชียล เช่น  
E-Mail  line Facebook  YouTube  นอกจากน้ีศูนย์
คอมพิวเตอร์ยังได้จัดท าโครงการต่าง ๆ  เช่น  โครงการ
ส่งเสริม ICT ของโรงเรียน โครงการพัฒนานักเรียน  
ด้านการสร้างผลงานมัลติมีเดีย โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้าน ICT  โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์เน้นให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์  ใช้สื่อ
เทคโนโลยี  โรงเรียนจัดพ้ืนที่การใช้โทรศัพท์มือถือ  
และแนวทางการให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ 
     ส่งผลให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์และสื่อโซเชียล
อย่างมีคุณภาพ ไม่ละเมิด พรบ. คอมพิวเตอร์ 
 

 

 
 
    จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น              
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ อยู่ในระดับดีเลิศ       
ข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ 98.84  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ 
ร้อยละ 80 
 

   6)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม         
มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
      โรงเรียนมอบหมายจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะตาม 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง  สามารถสร้างนวัตกรรมน าไปใช้และเผยแพร่ได้ 
เช่น รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การสอน
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา การสอนแบบโครงงาน  
นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมตามโครงการ  เช่น  โครงการ
ตลาดนัดชุมนุม  การจัดกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โครงการพัฒนานักเรียนสู่ 
ความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โครงการเผยแพร่ความรู้เมนูอาหารและวัฒนธรรมไทย   
     ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมมีการน าไปใช้และเผยแพร่ได้ 

 

 
 
    จากสถิติข้างต้นพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมมีการน าไปใช้และเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ  
73.26  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 60 
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
7)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอน
ตามตัวชี้วัด  โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายวิชาท่ีใช้ทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ด้วยการวิเคราะห์  Test 
Blueprint เพ่ือพิจารณาผลการทดสอบหากมีมาตรฐาน
ที่มีผลการทดสอบน้อยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เข้มข้นข้ึนในทุกรายวิชาท่ีทดสอบให้ 
ในระดับชั้น ม.3  โดยก าหนดเวลาเรียนไว้ในตารางเรียน
ทั้งสองภาคเรียน  ส่วนนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 
ก าหนดไว้ในตารางเรียนและเรียน 4 วัน สอนเสริม  
1 วัน ในภาคเรียนที่ 2 นอกจากน้ีโรงเรียนยังได้จัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET 
     ส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบ  O-NET สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ส่วนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงข้ึน 
 

ตาราง เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ของนักเรียน ม.3และม.6 ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด 

    จากตารางพบว่า ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เมื่อเทียบกับระดับจังหวัด  
ปีการศึกษา 2560 และ 2561 สูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 3.32  
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 3 
 

ตารางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2561 

 
ปีการศึกษา คะแนนรวมเฉลี่ย 

2560 85.17 
2561 86.25 

 

     จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ  
8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2560-2651 พบว่า ปีการศึกษา 
2561 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 1.08  
ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 2 
 

ผลคะแนน 
O-NET 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ระดับ 
รร. 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
รร. 

ระดับ
จังหวัด 

ม.3 เฉลี่ยร้อยละ 55.08 35.88 61.77 39.17 
ผลต่าง 19.20 22.60 

ม.6 
เฉลี่ยร้อยละ 49.80 35.83 52.05 38.16 

ผลต่าง 13.97 13.89 

รวม เฉลี่ยร้อยละ 52.44 35.85 56.91 38.67 
ผลต่างรวม 33.17 36.48 

   8)  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึนและการท างาน         
หรืออาชีพ 
     โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ มุ่งสอนทักษะอาชีพเพ่ือให้
นักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6 สามารถใช้เป็นแนวทาง 
ในการประกอบอาชีพได้  กิจกรรมแนะแนวแนะน าให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาด  
เลือกสาขาวิชาเรียนที่สอดคล้อง  และมีเจตคติที่ดี 
ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
     นอกจากน้ีโรงเรียนยังได้จัดท าโครงการสง่เสริม
ทักษะอาชีพข้ึน  เช่น  โครงการกิจกรรมชุมนุมตาม
ความสนใจ  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ “ระยองวิทย์นิทัศน์”  โครงการลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

      

    

     จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น มีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดีเลิศ ข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ 
98.22 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือร้อยละ 80 
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ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรืออาชีพ

ระดับดีขึ้นไป
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เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส่งผลให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการท างานที่สุจริต 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยม  ที่ดีสูงกว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้                  
    โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนทุกคนให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  จัดท าโครงการ
กิจกรรมใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน และครอบคลุมทุก
ตัวบ่งชี้  อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการอบรมคุณธรรม   
ครูทุกคนร่วมกันอบรม สอดแทรกทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น
การจัดการเรียนรู้  กิจกรรมโฮมรูม  การอบรมหน้า 
เสาธง  การประชุมระดับ  นอกจากน้ีโรงเรียนยังได้
จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ เช่น ค่ายคุณธรรม จริยธรรม  เพชร 

เม็ดงาม น้ าเงิน-เหลือง กิจกรรมร าลึกพระคุณแม ่

กิจกรรมไหว้คร ู กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมราชพล ี กิจกรรมค่ายร่วม
เสริมคุณค่าสร้างราคาชีวี  บันทึกความดี  บันทึกการ 

เป็นลูกที่ดี จัดท าโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
โครงการสง่เสริมพัฒนางานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กิจกรรมท าบุญใส่บาตรในวันพระ  น่ังสมาธิก่อนเรียน  
3 นาที  กิจกรรมธรรมะพาสุขใจ  ค่ายปรับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และ  ม.4 ค่ายคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2-3 และ ม.5-6 
และมีการจัดโครงการประกวดมารยาทการไหว้ 
ระดับชั้น ม.2  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา 
เสพติดและอบายมุข  โครงการสภุาพบุรุษ สภุาพสตร ี
ศรีระยองวิทยาคม 
     ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่น่าพึง
พอใจ 
 

    

      
 

    จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ 97.13  
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ  ร้อยละ 80 
 

 
 

   จากสถิติข้างต้นพบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
มีความพึงพอใจที่นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม คิดเป็นร้อยละ 91.18 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 80 
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ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

ก าลังพัฒนา
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกบัความสามารถ    
ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องนกัเรียน

มีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคมและ
จิตส านึกท่ีไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม
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  2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ 
ความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
   โรงเรียนเน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการเก่ียวกับประเพณี  
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  ภาษาถ่ิน  
นอกจากน้ียังได้จัดให้มีโครงการตักบาตร 

ทุกวันพระ  ท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา  กิจกรรม 

วันพ่อ  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
กิจกรรมวันลอยกระทง  โดยจะเชิญชวน ครู บคุลากร
และนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  และยังสืบสานภูมิปัญญา
ไทยโดยการจัดทัศนศึกษายังชุมชน  ท้องถ่ินที่ใกล้เคียง 
เช่น ทัศนศึกษาหนังใหญ่วัดบ้านดอน  ศึกษาสมุนไพร
ไทย ณ สวนสมุนไพร  สวนหอมมีสุขกลุ่มเกษตรผลิต
พันธ์ุไม้หอมกฤษณา ระยอง  สวนป่าวังจันทร์ และศูนย์
แสดงพันธ์ุสัตว์น้ า   
     ส่งผลให้นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิ
ปัญญาไทย 
 

 

 
 
     จากสถิติข้างต้น พบว่าผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ          
ในท้องถ่ินความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทย อยู่ในระดับดีเลิศ ข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ 99.63 ซึ่งสูงกว่า 
ค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละคือ 85 
 

  3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง               
และหลากหลาย 
     โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครผูู้สอนบูรณาการในรายวิชา
ของตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มุ่งให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาอาเซียนศึกษา หน้าท่ีพลเมือง ตามตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรวิชาสังคมฯ  โดยจัดกิจกรรมทุกระดับชั้น  
เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 
     นอกจากน้ีโรงเรียนยังได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ CSEP (Thailand Singapores Givil Service 
Exchange Program) ระหว่างโรงเรียนระยองวิทยาคม 
กับ Dun man High School จัดกิจกรรมชุมนุมตาม
ความสนใจ กิจกรรมกฬีาภายใน  กิจกรรมค่ายต่าง ๆ  
กิจกรรมวันครสิต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรม
วันทานาบาตะ  กิจกรรมวันชาติเกาหลี  กิจกรรม
อาเซียนศึกษา กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมฝึกอบรม
อาสายุวกาชาด  กิจกรรมฝึกอบรมผู้น าลูกเสือ-เนตรนารี  

     

 
 

     จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้น ยอมรับ         
ในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับดีเลิศ ข้ึนไปเฉลี่ยร้อยละ 99.46  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ต้ังไว้ คือ ร้อยละ 85 
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ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปัญญาไทย
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นักเรียนยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม

ระดับดีเลิศขึ้นไป
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ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมการคิด
ร่วมกัน ส่งเสริมภาวะผู้น า ผู้ตาม การยอมความรับ
คิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทางสังคม   
     สง่ผลให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่ทะเลาะ
วิวาท มีความรักและสามัคคีกัน 
 

 
 

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้วิธีสร้างเสริมสุขภาพและ 
การป้องกันโรคบูรณาการทุกรายวิชาตามตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ  นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพนักเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนที่มี
พัฒนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูง ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทาง สสส. จัดป้ายนิเทศความรู้ จัดท า
สวัสดิการโรงพยาบาล  ส่วนเรื่องจิตสงัคมน้ันให้ครูทุก
คนดูแลภาวะจิตของนักเรียน ให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ตลอดจนครูแนะแนวส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักปรับตัว ครูที่ปรึกษา
จัดกิจกรรมโฮมรูมที่สง่เสริมทักษะชีวิตพัฒนาสุขภาพ
กายและจิตให้สมบูรณ์   
     ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ มีภูมิคุ้มกันเก่ียวกับ 
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
 

 

 
 
        จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีสุขภาวะ      
ทางร่างกายและจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
อยู่ในระดับดี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 94.63  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 80 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
   1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ   
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง กับบริบทของ
สถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล  
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 
   คณะบริหารโรงเรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า
งาน  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  (SWOT Analysis) 
ตามแผนภูมิ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์  ของ
โรงเรียน  น าไปสู่การจัดท ายุทธศาสตร์  กลยุทธ์  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามหลัก  PDCA  ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ  ToPSTAR  
และสอบถามความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องเพ่ือน าข้อมูลมา
พัฒนาในปีต่อไป 
     ผลการด าเนินงานโรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
พันธกิจและเป้าประสงค์สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 
 
 
 

ตาราง ร้อยละความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู  
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวแทนนักเรียนที่มีต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าประสงค์ของนักเรียน 

 

 
 
       จากตารางพบว่า ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวแทนนักเรียน  
มีความเห็นว่า โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
มีความสอดคล้องกับบรบิทโรงเรียนตามความต้องการของ
ชุมชน นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาชาติ คิดเป็น 
ร้อยละเฉลี่ย 85.39 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือ ร้อยละ 80 
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    2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ใน 
การปรับปรงุพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและเป็นแบบอย่าง
ได้ 
     โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยประชุม 
การท างานทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา   
ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
การใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561  โดยโรงเรียนใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพเป็น
แนวทางหน่ึงในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  ก าหนดให้ทุกปีการศึกษาประเมินตนเอง  
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลน้ันมา
ปรับปรุง  และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามหลัก  PDCA  
ภายใต้แนวคิด 
เชิงระบบ  ToPSTAR  และดังแผนภูมิหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  หลักธรรมาภิบาลและ 
การใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

 
 
     ท าให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีผู้มาศึกษาดูงานทุกเดือนตลอดปีการศึกษา   
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   จากสถิติข้างต้น พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ผู้บริหารของโรงเรียนระยองวิทยาคม  ผู้ช่วยรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม  หัวหน้ากลุ่มงาน   
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานและหัวหน้าระดับ  เห็นด้วยว่า
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
    โรงเรียนเปิดโอกาสให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่
เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบบริหารจัดการคุณภาพ    
ของโรงเรียน ผู้บรหิารใชห้ลักการบริหารเชงิกลยุทธ์และการมี
ส่วนร่วม มีรูปแบบการบรหิารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพการศกึษา
ของโรงเรียน ด้วยวงจร Deming (PDCA) ภายใต้แนวคิดเชิง
ระบบ ToPSTAR  ระบบการบริหารการเงินเป็นไปตาม
ข้ันตอนของกระทรวงการคลงัและเปิดเผยต่อชุมชน ระบบ
การบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่ชัดเจนและตรวจสอบ
ได้ ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการประชมุ 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส  แล้วน ามา
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  กล
ยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน มีการจัดสรร
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งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี     
ของโรงเรียน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้รับ
รางวัลในระดับต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบบริหารจัดการคุณภาพ      
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพส่งผลใหโ้รงเรียนเป็นโรงเรียน
คุณภาพยอดนิยม 
     ผลการสอบถามความคิดเห็นพบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ 86.74  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ  
ร้อยละ 80 
 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน  
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
          โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ  โดยกลุ่ม
บริหารวิชาการจะด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารทุกสัปดาห์  เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกของสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาตาม 
ความเหมาะสมและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การประชุม
ผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง  ซึ่งหัวใจส าคัญของ
ทางวิชาการคือการบริหารหลักสูตรซึ่งมรีะบบหลัก 3 
ระบบ คือ ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังแผนภูมิ 

 

 

 
 

          ผลการประเมินการใชห้ลักสูตรสถานศึกษาของครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 พบว่าครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  โดยข้อมูลด้านบริบทมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 ด้ายปัจจัยเบื้องต้นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 คิดเป็นร้อยละ 72.40 และด้าน
กระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 คิดเป็นร้อยละ 79.00 
เฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 3.85 คิดเป็นร้อยละ 77.00 
 

3.98

3.623.95

3.85

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของครูที่มีผลต่อ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2561

ด้านบริบท ด้านปัจจยัเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ เฉล่ียทกุด้าน
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     ทั้งน้ีโรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียน 
การสอนที่ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจรงิ
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จัดกิจกรรมทศันศึกษาบูรณาการแหล่งเรียนรู้ 
ในท้องถ่ิน  ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ตรงย่ิงข้ึน 
 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ  
ทางวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา  
     โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีตน
สอนหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบ  สามารถเลื่อนหรือมี
วิทยฐานะที่สูงข้ึน  หากมีครูขาดอัตราก าลังโรงเรียนเรียก
บรรจุหรือรับย้ายหรือประกาศรับครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าท่ี  
ตรงกับสาขาท่ีขาดแคลน  ขณะเดียวกันกลุ่มบริหารบุคคล
ยังได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งโรงเรียนเพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองทุกปี
การศึกษา 
     อีกท้ังโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน 
ต าแหน่ง ดังน้ี 
 

 อบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา 

 อบรมพัฒนาทักษะและความรู้ทางการสอน 
ภาษาอังกฤษ TESOL 

  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
สองภาษาแก่บุคลากรของโรงเรียนอบรมครูผูส้อนวิชา IS 

  อบรมครูเรื่องแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะแบบ
ใหม่ 

 อบรมครูเรื่องการท า PLC อย่างเป็นระบบ 
  อบรมครูบรรจุใหม่ให้รูจ้ักแนวทางการท างาน

อย่างเป็นระบบและรักองค์กร 
 ประสานความร่วมมือทางด้านการศึกษา 

ระหว่างสถาบันการศึกษานอกประเทศกับโรงเรียน   
เป็นต้น 
     ท าให้โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตาม
เอกสาขาที่สอนทุกคนและได้รับการพัฒนาตนเองเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 

     

 
 
    จากสถิติข้างต้น พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวนทั้งหมด 272 คน ได้รับการพัฒนาตนเอง โดยการเข้า
รับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จ านวน 254 คน        
คิดเป็นร้อยละ 93.38 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือร้อยละ 80 
 

 
 
     จากสถิติข้างต้นพบว่า ข้าราชการครูได้รับการพัฒนา      
ด้านวิทยฐานะให้สูงข้ึนอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 4.38           
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 2  
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ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
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     5) จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
     โรงเรียนได้มอบหมายให้งานระบบเรียนรู้  จัดท า
แนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงระบบ 
ToPSTAR  ตามแผนภูมิ  ดังน้ี 

 
 
     งานระบบเรียนรู้จะจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนางาน  เช่น  ปฏิทินการส่งเอกสาร PLC แบบบันทึก 
PLC รายบุคคล  แบบรายกลุ่ม  แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
SEE PLAN และ DO จากน้ันหัวหน้ากลุ่มสาระส่งเอกสาร
ให้ผู้คัดกรอง  เมื่อเอกสารถูกต้อง  น าเสนอผู้บริหารลง
นามเห็นชอบ  โดยครูผู้สอนทุกคนต้องประชุมท า PLC 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
     ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา
ตนเองย่ิงข้ึน 
 

 

 
 

     จากสถิติข้างต้นพบว่า โรงเรียนได้มีนโยบายให้ครูมีชมุชม
การเรียนรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือพัฒนางาน  โดยครูมี
การท า PLC เพ่ือแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ 74.26 

     6) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และม ี
ความปลอดภัย 
     เน่ืองจากโรงเรียนระยองวิทยาคมก่อต้ังมา 
อย่างน้อย 100 ปีแล้ว ท าให้โรงเรียนมีสภาพที่เก่าและ
ทรุดโทรม  กลุ่มบริหารทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการซ่อม
บ ารุงดูแลอาคารและสิง่แวดล้อม  โดยมีข้ันตอนในการ
ด าเนินงานดังน้ี 
 
 
 

      โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม  
ที่ดี และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
คิดเป็นร้อยละ 75.25 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 
70 
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1. แต่งต้ังผู้ดูแลอาคารและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งท า

หน้าท่ีส ารวจ  ตรวจสอบ  ความผิดปกติของ
อาคาร  น้ า  ไฟฟ้า  สื่อการเรียนการสอน 

2. จากน้ันผู้ดูแลตามข้อ 1 บันทึกเสนอขอซ่อม 
3. กลุ่มบริหารทั่วไปด าเนินการซ่อมหรือจัดหา  

หรือจัดจ้าง 
4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 
5. สรุปประเมินและรายงานผลเก็บเป็นสารสนเทศ  

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
 

     ทั้งน้ีด าเนินการตามหลัก PDCA โดยค านึงถึงความ
สะดวก ปลอดภัย ร่มรื่น ทันสมัยพร้อมใช้งาน   
ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์ 
อาคาร 7 โครงการปรับปรงุห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
โครงการปรับปรงุซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ โครงการปรับปรงุซ่อมแซมระบบระบายน้ าและ
ระบบน้ าด่ืม น้ าใช้ภายในโรงเรียน จัดสร้างแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดท าห้องเรียนศูนย์ 
สอวน. ปรับภูมิศาสตร์โรงเรียนระยองวิทยาคม  จัดสร้าง
อาคารลูกเสือ-เนตรนารี 
     ส่งผลให้โรงเรียนมีความสะดวก  ปลอดภัย    
พร้อมใช้งาน 
 
     7) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน     
การบริหารจัดการ 
     โรงเรียนจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการโดยใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ   
ได้แก่  ระบบ e-filling  ระบบทะเบียนวัดผล   
ระบบสารสนเทศ SESA ระบบการเงินการบัญชี   
ระบบพัสดุ  เพ่ือออนไลน์ยังต้นสังกัดและเป็นปัจจุบัน   
ท าให้การบริหารสามารถเข้าถึงสะดวก  รวดเร็ว  และ
ตรวจสอบได้  นอกจากน้ีโรงเรียนยังได้จัดท าระบบ
สารสนเทศภายในโรงเรียนตามแนวคิดเชิงระบบ  
ToPSTAR  ดังภาพ 
 

 

 
 
      จากสถิติข้างต้นพบว่า โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป  
คิดเป็นร้อยละ 77.90 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ  
ร้อยละ 70 
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     ท าให้การบริหารจัดการได้ข้อมูลที่สามารถน าไป
ปรับปรุงระบบการด าเนินการภายในโรงเรียนได้ดีย่ิงข้ึน 
     8) การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ          
ของสถานศึกษา 
     เน่ืองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้ปกครองต้องการให้
บุตรหลานศึกษาต่อสายสามัญในระดับอุดมศึกษาสาขา
ต่าง ๆ โรงเรียนจึงมีการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนโดยมีหลักสูตร 
ที่หลากหลาย ได้แก่ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีหลักสูตรและโครงการ
จัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
     * หลักสูตรทั่วไป (Regular Program) จัดข้ึนส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการเรียนทั่ว ๆ ไป 
     * หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดข้ึนส าหรับนักเรียน ที่มี 
ความต้องการเรียนเน้นเป็นพิเศษเฉพาะทาง เช่น 
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง 
สสวท. และ สอวน. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English 
Program  ห้องเรียน Smart Com  
     * โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
บูรณาการในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ (EIS) 
     * โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี  ฝรั่งเศส  โดยครูต่างชาติ
เจ้าของภาษา 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักสูตรแผนการเรียน 
และโครงการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ี 
     * หลักสูตรทั่วไป (Regular program) แบ่งออกเป็น
แผนการเรียนต่าง ๆ ได้แก่ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  ภาษาไทย-
สังคม ศิลปะ-ดนตรีและกีฬา   ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  

 

     
 
     ผู้ปกครองมคีวามพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2561  ระดับพึงพอใจ  
คิดเป็นร้อยละ  92.34  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้  คือ  
ร้อยละ 70 
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ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหล ี         
    * หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดข้ึนส าหรับนักเรียน ที่มี 
ความต้องการเรียน เน้นเป็นพิเศษเฉพาะทาง เช่น 
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Program  
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 
    * โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษ
บูรณาการในการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ (EIS) 
    * โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
เจ้าของภาษาส าหรับนักเรียนทุกคน 
    * โครงการจัดการเรียนภาษาฝรั่งเศสโดยครูต่างชาติ
เจ้าของภาษา 
   * โครงการจัดการเรียนภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษา
เกาหลีโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
     ส่งผลให้โรงเรียนส่งเสริมใหค้รจูัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับหลักสูตร  ตามความต้องการของผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  
ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อย่างน่าพอใจ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  

และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด     
ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 
     โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงระบบ 
ToPSTAR  ดังแผนภูมิการด าเนินงาน 
 

 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดังน้ี 
     1.1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
     1.2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
     1.3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  คิดเป็นท าเป็น  
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
     1.4) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ 
การเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 

 

 
 
    จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูมีการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน
ให้เกิดกระบวนการคิด สร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง                 
และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 80.20         
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือ ร้อยละ 70 
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และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
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สามารถเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวันได้
เฉล่ีย
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     1.5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     1.6) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย           
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
     ส่งผลให้ครูด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
ระบบการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงระบบ  ToPSTAR   
2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป          
จัดกิจกรรมได้จรงิและสามารถน าไปประยุกต์ใช้       
ในชีวิตได้ 
     โรงเรียนก าหนดให้ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  ซึง่ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
ก ากับนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระ 
     ส าหรับหัวหน้างานระบบเรียนรู้จะด าเนินการ
สรุปผลตามระบบและจัดท าสาระสนเทศ  เพ่ือให้
พัฒนางานต่อไป 
      ผลการด าเนินงาน  พบว่าครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

 

 
 
     จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้           
ที่น าไปจัดกิจกรรมได้จริงและมีการใช้สื่อหรือนวัตกรรมไปใช้
ในชั้นเรียนระดับบ่อยมากข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 79.20  
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 70 

3) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่     
     โรงเรียนมอบหมายให้งานระบบเรียนรู้ส่งเสริม
ครูผูส้อนทุกคนให้มีและใช้นวัตกรรมในการจัด 
การเรียนรู้ รายงานผลและเผยแพร่ตามหลัก PDCA 
ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูผู้สอนมีการใช้สื่อหรือ
นวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ 85     
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 80  และครูผู้สอน         
มีการเผยแพร่ผลงานจากการน านวัตกรรมไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 27 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ  
ร้อยละ 5 
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     เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ต้องการกิจกรรมที่หลากหลาย  ส่งผลใหค้รูมีสื่อ
นวัตกรรมและมีการเผยแพร่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
4) การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างโอกาส        
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    โรงเรียนส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียน 
การสอนที่เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียน  ดังน้ี          

1.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้       
ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร  
คอมพิวเตอร์ ท้ังของตนเองและของโรงเรียน 

2.  ครูสร้างสื่อ  เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
youtube ทางการศึกษา  ข้อสอบ Online  ไว้ใน 
Google Drive  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ ได้
ด้วยตนเอง   
    3.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้  โดย
สืบค้นจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงที่มาอย่าง
เป็นระบบ 
     ส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ได้ด้วย
ตนเองเกิดการเรียนรู้ที่คงทน 

 

   
 
    จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งสูงกว่า           
ค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือ ร้อยละ 80 และพบว่าครูมีการน าสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน 
ชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ  82  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือ  
ร้อยละ 70  
 
 
 

85

82

80

81

82

83

84

85

86
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5)  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
      1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียน         
การสอน 
      2. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม        
และต่อเน่ือง 
     โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลัก PDCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
อย่างหลากหลาย ได้แก่   
       1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดโยงกับบริบท      
ของชุมชนและท้องถ่ินบูรณาการทัศนศึกษา  
       2. จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท     
ของชุมชนและท้องถ่ินในรายวิชาพ้ืนฐาน   
     ส่งผลให้ครูใช้แหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน
อย่างคุ้มค่า  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้จากประสบการณ์ตรง  เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ 

 

 
       
   จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.88 หรือร้อยละ 
79.88  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 80 
 

 
 
     จากสถิติข้างต้นพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
มีค่าเฉลี่ย  คิดเป็นร้อยละ 93.75 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้
คือร้อยละ 80 
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
6) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมี
ข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
     1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
     2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบ 
     โรงเรียนด าเนินการวัดประเมินผลนักเรียน      
ตามแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
โรงเรียนซึ่งมีข้ันตอน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ทั้งน้ีใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงใช้เครื่องมือ
วัดประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ      
แบบสังเกต แบบประเมินการพูด การเขียน           
การน าเสนอ การจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน จัดท าเกณฑ์
การให้คะแนนเพ่ือความยุติธรรมโดยให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ผลการด าเนินการพบว่า  ครูด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 

 
 
     จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูมีการตรวจสอบและประเมนิ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและมีวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 71.28  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือ 
ร้อยละ 70 

7) การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
     โรงเรียนได้แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนทุกคน
และผู้ปกครองทราบเพ่ือน าผลมาพัฒนาตนเองโดย 

1. แจ้งผลการทดสอบกลางภาคและผลคะแนน
เมื่อสิ้นภาคเรียนในเว็บไซต์ของโรงเรียน 

2. ครูแจ้งผลการสอนของนักเรียนทันทีเพ่ือ
ด าเนินการซ่อมเสริมและสอบแก้คะแนน 

3. แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ทาง Line PS School 
เว็บไซต์ การโทรศัพท์แจ้ง ติดต่อสอบถาม
ผู้ปกครองด้วยตนเองหรือการประชุม  
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เป็นระบบ

เฉล่ีย
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
     ส่งผลให้นักเรียนทุกคนทราบข้อมูลย้อนกลับและ
การน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ 
 

 
 

    จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูมีการแจ้งผลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี  
1) แจ้งในคาบสอน 2) ขอพบ 3) ให้เพ่ือหรือหัวห้องช่วยเตือน 
4) ให้เพ่ือสนิทประกบ ช่วยคิด ช่วยสอนและติดตามงาน  
5) แจ้งครูที่ปรึกษา 6) แจ้งหัวหน้าระดับ และ 7) แจ้ง
ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย  
ที่ต้ังไว้ คือ ร้อยละ 100 
 

 
 
     จากสถิติข้างต้นพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ         
การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.90 
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
8) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรัก         
ที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     โรงเรียนเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ 
กล้าคิด กล้าแสดงออก  เกิดแรงจูงใจในการเรียน  
ท าให้มีความสุขในการเรียน ส่งเสริมให้ครูชมเชย  
ยกย่องนักเรียนเมื่อนักเรียนท าความดีทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน  นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่น ๆ  
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข เช่น 
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสภุาพบุรุษ สภุาพสตรี          
ศรีระยองวิทยาคม การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ท า
ความดีหรือได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น  
     ส าหรับในแต่ละห้องที่มีสื่ออุปกรณ์เพ่ือส าหรับ
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน  กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 
     ส่งผลให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข   
รักและผูกพันระหว่างเพ่ือน ครูและโรงเรียน 

 

 
     
     จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนและรักที่จะเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 75.4  ครูจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 70.8  การจัด         
การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเชิงบวก มีการเสริมแรงอย่างต่อเน่ือง                 
และเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 76.6 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ต้ังไว้คือ ร้อยละ 70 
 

9) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู   
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  ที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 5) หน้า 29 

 

 
 
     จากสถิติข้างต้นพบว่า  มีจ านวนครูทั้งหมด 198 คน มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จ านวน 194 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.98  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือ  
ร้อยละ 60 
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การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
และท ากิจกรรมร่วมกัน

ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และรักที่จะ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้และเรียนร่วมกันอย่างมีความสุข
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10) ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ        
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด  
การเรียนรู้ 
   โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพโดยการท า PLC เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม ดังน้ี 
     1. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางในการท า PLC 
อย่างเป็นระบบ  ตามระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน 
     2. เปิดโอกาสให้ท า PLC ข้ามกลุ่มสาระฯ 
ติดตามตรวจสอบการท า PLC อย่างสม่ าเสมอ และ
น าเสนอตามล าดับข้ันจนกว่าจะสามารถน าไปใช้ได้
จริงตามแผนภูมิ หน้า 29 

 

 
 
      จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูมีการท า PLC เพ่ือแก้ปัญหา 
ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นข้ันตอน  คิดเป็นร้อยละ 74.26  
และครมูีการแลกเปลี่ยนและน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
71.28  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือ ร้อยละ 60 
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ส่วนที่ 3 
 สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 

 
สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ ผลการด าเนินงานของโรงเรียน สรุป

ภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาในอนาคตและ ความต้องการการ
ช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  

มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2561 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 
     2.  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน           
คิด วิเคราะห์ เขียนและสามารถส่ือสารได้          
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     3. การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
     4. นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     1. ควรพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารภาษาจีน 
เกาหลี ญี่ปุ่น เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
     2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดค านวณ          
ให้มากขึ้นเพื่อยกระดับผลการเรียนด้านนี้ 
     3. ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ 
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารโรงเรียน 
     โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบตามหลัก PDCA และระบบ  ToPSTAR            
มีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ เปิด
โอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และยึดหลักธรรมาภิบาล  การมีส่วนร่วม          
ในการบริหารการศึกษาท้ังด้านทุนทรัพย์อุปกรณ์ 
วัสดุครุภัณฑ์ รวมท้ังสร้างสาธารณสมบัติ           
ให้โรงเรียนเพื่อความสะอาด สะดวก ปลอดภัย 
พร้อมใช้งาน  โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย
เพื่อสนองความต้องการ ของผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชน 
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    
ของผู้บริหารโรงเรียน 
    โรงเรียนควรมีปฏิทินการก ากับติดตาม 
อย่างชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

1. โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถสอนตรงวิชาเอก ทุกวิชา มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญตามระบบเรียนรู้ 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย  
ครูจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับชุมชนและ
ท้องถิ่น 

3. โรงเรียนมีระบบเรียนรู้ และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจนและยั่งยืน 

4. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดท า PLC     
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
       ควรนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรม Active  Learning  อย่างยั่งยืน 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. จัดท าโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา 
2. จัดท าโครงการพัฒนาครูวัดประเมินผลตามสภาพจริงท่ียั่งยืน 
3. จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. การพัฒนาครูสู่การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูในศตวรรษท่ี 21 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2552-2561 
 
 

ระดบั 
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน 45.84 53.11 60.64 64.31 56.53 43.75 50.98 60.29 65.98 76.16 

จังหวัด 36.62 44.01 49.10 56.21 46.17 35.82 43.89 48.07 50.34 56.87 

สังกดั 35.26 42.89 48.35 54.57 44.43 35.39 42.89 46.81 48.77 55.04 

ประเทศ 35.35 42.80 48.11 54.48 44.25 35.20 42.64 46.36 48.29 54.42 
           

ระดบั 
ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน 35.96 33.68 41.92 42.41 45.19 39.28 49.60 53.81 52.17 53.65 

จังหวัด 21.63 16.04 30.15 28.7 31.28 27.62 32.19 33.69 31.86 30.92 

สงักดั 22.07 15.80 30.13 28.29 29.99 27.09 30.16 31.39 30.14 29.10 

ประเทศ 22.54 16.19 30.49 28.71 30.35 27.46 30.62 31.80 30.45 29.45 
           

ระดบั 
วิทยาศาสตร ์
คะแนนเฉลี่ย 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน 39.54 41.55 47.77 50.42 56.14 55.87 54.94 50.65 46.41 54.32 

จังหวัด 28.85 29.45 32.35 36.54 39.33 39.93 38.87 36.22 33.26 37.28 

สังกดั 29.18 29.29 32.28 35.40 38.04 38.77 37.88 35.12 32.47 36.43 

ประเทศ 29.16 29.17 32.19 35.37 37.95 38.62 37.63 34.99 32.28 36.10 
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ระดบั 
คณิตศาสตร ์
คะแนนเฉลี่ย 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน 36.19 37.11 45.62 39.09 40.86 49.82 53.97 55.46 55.74 62.95 

จังหวัด 24.93 24.27 32.11 27.40 26.03 30.59 33.84 31.26 28.04 31.62 

สังกดั 25.98 24.22 32.19 26.94 25.41 29.59 32.42 29.53 26.55 30.28 

ประเทศ 26.05 24.18 32.08 26.95 25.45 29.65 32.40 29.31 26.30 30.04 

 
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2561 
 

ระดบั 
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน 57.35 54.35 51.48 59.88 65.33 66.16 63.56 68.15 66.57 64.56 
จังหวัด 49.54 46.48 44.32 50.18 53.12 54.00 52.52 55.60 52.27 50.71 
สังกดั 46.77 42.95 42.12 47.68 49.87 51.41 49.95 53.09 50.07 48.16 
ประเทศ 46.47 42.61 41.88 47.19 49.26 50.76 49.36 52.29 49.25 47.31 
           

ระดบั 
ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน 37.71 29.31 29.18 31.22 39.22 36.22 38.39 44.71 48.75 54.06 
จังหวัด 37.17 20.54 22.15 22.49 27.17 24.57 26.35 29.17 31.75 35.14 
สังกดั 30.26 18.75 21.34 21.71 25.05 23.12 24.68 27.35 27.91 31.15 
ประเทศ 30.68 19.22 21.80 22.13 25.35 23.44 24.98 27.76 28.31 31.41 
           

ระดบั 
วิทยาศาสตร ์
คะแนนเฉลี่ย 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน 34.28 37.49 33.73 39.27 39.32 41.15 39.93 39.53 42.05 41.42 
จังหวัด 29.69 32.78 28.73 34.32 32.00 34.73 34.48 33.14 31.76 33.06 
สังกดั 29.03 30.90 27.89 33.26 30.60 32.67 33.55 31.77 29.48 30.75 
ประเทศ 29.06 30.90 27.90 33.10 30.48 32.54 33.40 31.62 29.37 30.51 
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ระดบั 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

คะแนนเฉลี่ย 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน 42.11 52.46 39.03 40.96 41.91 46.07 45.80 42.51 45.59 43.92 
จังหวัด 37.50 48.28 34.06 37.32 34.22 37.88 40.79 36.65 35.96 36.34 
สังกดั 36.11 46.70 33.40 36.47 33.19 36.81 40.00 36.17 34.96 35.48 
ประเทศ 36.00 46.51 33.39 36.27 33.02 36.53 39.70 35.89 34.70 35.16 
           

ระดบั 
คณิตศาสตร ์
คะแนนเฉลี่ย 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

โรงเรียน 40.49 25.49 33.90 33.19 34.44 37.50 40.67 40.50 46.03 56.27 
จังหวัด 29.86 16.35 23.61 23.68 21.80 23.29 28.12 26.50 27.42 35.55 
สังกดั 28.42 14.79 22.53 22.62 20.43 21.72 26.65 24.90 24.64 31.04 
ประเทศ 28.56 14.99 22.73 22.73 20.48 21.74 26.59 24.88 24.53 30.72 
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ประกาศโรงเรียนระยองวทิยาคม   
เรื่องมาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐานและเปา้หมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศกึษา       

ของสถานศกึษา  ปกีารศกึษา ๒๕๖๑ 
  
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอัน
ส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล  และ
หน่วยงานภายนอกท่ีสะท้อนสภาพการด าเนินงานท่ีแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันท่ี  ๖  สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจากประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินการประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงประกาศใช้และให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาตามบริบท  โดยสามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานอกเหนือจากท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ และรับผิดชอบร่วมกัน  
โรงเรียนระยองวิทยาคม  จึงขอยกเลิกประกาศเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  และก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑  
 โรงเรียนระยองวิทยาคม  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความส าเร็จ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

(นายธีระวัฒน์  สิงหบุตร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 
มาตรฐานที่  ๑  
คุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ดีเลิศ 

 ๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้สูงกว่าสถานศึกษาก าหนด 

นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถ 
ในการอ่าน เขียน ตามเกณฑ์
ประเมินในระดับดี 

พิจารณาจาก     
- ผลการเรียนเฉล่ียในสาระการอ่าน 

การเขียน ภาษาไทย  อังกฤษ  
เกาหลี  ญี่ปุ่น  จีน  ฝรั่งเศส   
อยู่ในระดับ ๓ 

- ผลการประเมิน บันทึกการอ่าน, 
ผลงานการเขียนเรียงความ,หนังสือ
เล่มเล็ก รายงาน เป็นต้น อยู่ใน 
ระดับ ๓ 

- มีนักเรียนได้รับรางวัล  เกียรติบัตร  
จากการประกวด  แข่งขัน  การ
ตอบค าถามทุกกลุ่มสาระฯ  
การอ่าน  การเขียนภาษาไทย  
อังกฤษ  เกาหลี  ญี่ปุ่น  จีน  
ฝรั่งเศส   

ดีเลิศ 

 ๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ
ส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาต่างประเทศท่ี ๓ สูงกว่าสถานศึกษา
ก าหนด 

- นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถในการส่ือสารด้วย
ภาษาไทย 

- นักเรียนร้อยละ ๗๐ มี
ความสามารถในการส่ือสารด้วย
ภาษาอังกฤษ   

- นักเรียนในแผนการเรียน EP EIS         
อังกฤษ  ร้อยละ ๘๐  

- นักเรียนในแผนการเรียน เกาหลี  
ญี่ปุ่น  จีน  ฝรั่งเศส ร้อยละ ๖๐           
มีความสามารถในการส่ือสาร        
กับบุคคลอื่นได้ 

พิจารณาจาก  
- ผลการเรียนเฉล่ียสาระการพูด           

และการเขียนส่ือสาร  อยู่ใน      
ระดับ ๓ 

 



48 

 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 

 
- นักเรียนผ่านการทดสอบการวัด

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
CEFR 

- มีนักเรียนได้รับรางวัล  เกียรติบัตร  
จากการประกวด  แข่งขัน การพูด 
การเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง การ
แสดงละครท้ังภาษาไทย  อังกฤษ  
เกาหลี  ญี่ปุ่น  จีน  และฝรั่งเศส 

ดีเลิศ 

 ๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในด้าน   
การคิดค านวณสูงกว่าสถานศึกษาก าหนด   

- นักเรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณตามเกณฑ์การประเมิน      
ในระดับดีขึ้นไป 

- นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับผลการ
เรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ระดับ ๓ ขึ้นไป 

พิจาณาจาก 
- ผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน     

ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน     
ไม่ต่ ากว่า ๓ 

- มีผลการเรียนเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ     
(O-Net)  สูงกว่าระดับประเทศ 

- รางวัลด้านส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ ในระดับจังหวัด     
ระดับภาค  และนานาชาติ เช่น 
รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  รางวัลเพชรยอดมงกุฎ 
รางวัลสมาคมคณิตศาสตร์            
แห่งประเทศไทย  รางวัลการ
ประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับ  
ม. ต้น (TEDET) รางวัลแข่งขัน           
ทางวิชาการระดับนานาชาติ  
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รางวัลโครงการ ASMO  THAI  
Ceremony  Awards ๒๐๑๘ 
โครงงานคณิตศาสตร์ 

ดีเลิศ 

 ๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น แก้ปัญหา     
และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม 

นักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ประเมิน       
ในระดับดี  

พิจารณาจาก 
- ผลการประเมินการเขียนรายงาน 

เชิงวิชาการ  ระดับ ๓ ขึ้นไป 
- ผลการประเมินและผลงานการท า 

Mind Map ระดับ ๓ ขึ้นไป 
- ผลการประเมินการสร้างช้ินงาน/ 

ผลงาน  โครงงานจากกลุ่มสาระฯ 
ต่างๆ รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  IS คอมพิวเตอร์ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ดีเลิศ  ๑.๑.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  
การท างาน อย่างสร้างสรรค์                 
และมีคุณธรรม 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การเรียนรู้  การท างานและ
สามารถ       ใช้เทคโนโลยีในการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณธรรม       อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

พิจารณาจาก 
- ผลคะแนนเฉล่ียจากแบบประเมิน

การใช้เทคโนโลยี  อยู่ในระดับ ๓ 
- ผลการเรียนเฉล่ียสาระเทคโนโลยี 

อยู่ในระดับ ๓ 
- มีผลงานนักเรียนด้าน IT ระดับ 

ประเทศ 
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- มีผลงานของนักเรียนท่ีใช้

เทคโนโลยี 

ดีเลิศ 

 ๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมมีการน าไปใช้และเผยแพร่ 

นักเรียน  ร้อยละ ๖๐ มีการเผยแพร่
ผลงาน, ช้ินงาน, นวัตกรรมท่ีเกิดจาก
การสร้าง/พัฒนาด้วยตนเอง 
พิจารณาจาก 
- รายงานการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

IS 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 
- ผลงานจากกลุ่มสาระฯ ต่างๆ  

โครงงานวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ 

ดีเลิศ 

 ๑.๑.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ มีค่าเฉล่ีย
ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับ
จังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 

- นักเรียน ม. ๓ ม. ๖ มีค่าเฉล่ีย    
ผลการสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐  

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉล่ียข้ัน
ต่ า ร้อยละ ๘๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ 

พิจารณาจาก 
- ข้อ ๑ และ ๒ ผลการเปรียบเทียบ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน ม. 
๓ ม. ๖ 

- พิจารณาจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน       
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา และปีการศึกษาปัจจุบัน 
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ดีเลิศ 

 ๑.๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ          
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการท างาน         
หรืออาชีพ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการท างาน
หรืออาชีพ  
พิจารณาจาก 
- แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพ

ผู้เรียน 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวนั

วิชาการจากความชอบสู่อาชีพ  
- นักเรียนท่ีสนใจอาชีพอิสระเปิด

ร้านในงานระยองวิทย์นิทัศน ์
- สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน ม.

๓, ม.๖ 
- รายงานการติดตามการศึกษาต่อ

ของนักเรียน ม. ๓, ม. ๖ 
- แบบสรุปการวัดเจตคติท่ีดี           

ต่อการท างาน อาชีพ แบบวัด
ความรู้ ทักษะพื้นฐานพร้อมท่ีจะ
ท างาน หรือประกอบอาชีพ 

- ผลคะแนนเฉล่ียของนักเรียน          
ด้านทักษะอาชีพ เกรด ๓ ขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๑  
คุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ดีเลิศ 

 ๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยม  
ท่ีดีสูงกว่า เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด
เป็นแบบอย่างได้ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดี  ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
๘๐พิจารณาจาก 
- ผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ร้อยละ ๙๐ 

- ผู้เรียนเกิดจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และค่านิยมท่ีดีห่างไกล
จากอบายมุขและส่ิงเสพติด เป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 

- โครงการสถานศึกษาสีขาว         
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
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อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๐ 
- โครงการสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี     

ศรีระยองวิทยาคม 
- โครงการค่ายคุณธรรมและ

จริยธรรม 
- โครงการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ของทุกระดับช้ัน 
- โครงการสภานักเรียน 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์  อยู่ในระดับดี 
- ผลการประเมินลูกท่ีดี 
- ผลการประเมินค่านิยม ๑๒ 

ประการ 

ดีเลิศ 

 ๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น     
เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วม  
ในการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณี          
และภูมิปัญญาไทย 

- นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่า      
ของความเป็นไทยมีส่วนร่วม          
ในการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณี          
และภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับดี 

- ผลคะแนนเฉล่ียสาระท่ี ๔ ส ๔.๓ 
นักเรียน มีความเข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก  ภาคภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย เกรด  ๓ ขึ้นไป 

พิจารณาจาก  
- ผลการประเมินทัศนศึกษายึดโยง 

กับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
- ผลคะแนนของนักเรียนท่ีเรียน

ดนตรีไทย จิตรกรรมไทย 
นาฏศิลป์อยู่ในระดับดี 

- สรุปโครงการแห่เทียนพรรษา 
- ภาพกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ 
- ภาพกิจกรรมวันพ่อ วนัแม่  

วันชาติ ฯลฯ 
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ดีเลิศ 

 ๑.๒.๓ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน         
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนยอมรับความแตกต่าง         
ทางเช้ือชาติศาสนาและค่านิยม      
ของบุคคลท่ีมีความหลากหลาย         
ในโรงเรียนได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕  

พิจารณาจาก 
- ผลคะแนนรายวิชาอาเซียนศึกษา 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
- ผลคะแนนเฉล่ีย สาระท่ี ๒ ส ๒.๑ 

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม เกรด ๓  
ขึ้นไป 

- การร่วมกิจกรรมวันทานาบาตะ      
วันตรุษจีน วันชาติเกาหลี, 
โครงการของ EP ฯลฯ 

ดีเลิศ 

 ๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย     
และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมาย                  
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ าหนัก
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีสุขภาวะ        
ทางร่างกายและจิตสังคมอยู่ใน
ระดับดี  

พิจารณาจาก 
- สถิติของนักเรียนท่ีใช้ห้องพยาบาล       

ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐  
- แบบสรุป  น้ าหนักส่วนสูงของ

นักเรียน 
- แบบสรุปการพัฒนานักเรียนท่ีมี  

น้ าหนัก  ส่วนสูง  ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของ สสส. 

- ผู้เรียนมีผลการเรียนในรายวิชา       
สุขศึกษาและพลศึกษา สาระท่ี ๔  
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค พ ๔.๑   
เกรด๓.๕๐ ขึ้นไป 

-  แบบสรุปผู้เรียนรักและชอบออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
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- ผลการประเมินสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมของนักเรียน
ได้ออกแบบอยู่ในระบบดูแล
ช่วยเหลือโดยครูท่ีปรึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ดีเลิศ 

 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ    
ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง 
กับบริบทของสถานศึกษาความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง 

- ผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ร้อยละ  ๘๐  มีความ
คิดเห็นต่อการท่ีโรงเรียนก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย   
มีความสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของ
ชุมชน  นโยบายของรัฐบาล และ
แผนพัฒนาชาติ  อยู่ในระดับดี 

พิจารณาจาก 
- ผลสรุปความคิดเห็นของผู้บริหาร  

ครู   คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตัวแทน
นักเรียนท่ีมี  ต่อการจัดการ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมาย 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ดีเลิศ 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ        
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือ         
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูล   
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน            
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

- โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพเชิงระบบ ToPSTAR 

- มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่าง 

พิจารณาจาก 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แฟ้มระบบเรียนรู้และระบบดูแล 
- รูปแบบระบบการบริหารจัด

การศึกษาของโรงเรียน  เชิงระบบ  
TOPSTAR 
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 

- รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
- รายงานการควบคุมภายใน 
- รางวัล IQA 
- รางวัลท่ีครู นักเรียนได้รับ 

ดีเลิศ 

 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

ครูร้อยละ ๘๐ จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

พิจารณาจาก  
- หลักสูตรโรงเรียน 
- แผนพัฒนาวิชาการท่ีค านึงถึง

ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ

ท้องถิน่ 
- การเข้าค่ายต่างๆ ท้ังในและนอก

ประเทศ 
- การสอนซ่อมเสริม 
- วิธีการสอนแบบ Active 

Learning 
- การประชุมสะเต็มศึกษา  EEC       

QR code 

ดีเลิศ 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี             
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ตรงตาม 
ความต้องการของครู และสถานศึกษา  

- โรงเรียนมีครูผู้สอนท่ีมีวุฒิ          
ทางการศึกษาตรงสาขาวิชาท่ีสอน
ร้อยละ ๑๐๐ 

- ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการ
เข้ารับการอบรม  สัมมนาและ
ศึกษาดูงานร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีหรือเล่ือน
วิทยฐานะสูงขึ้น ร้อยละ ๒ ขึ้นไป 

 

ดีเลิศ 

 ๒.๕ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพือ่พัฒนางาน 

ครูร้อยละ ๗๐ มีการท า PLC         
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

พิจารณาจาก 
- บันทึกการท า PLC 
- สถิติการขอเข้ารับการอบรม  

สัมมนาและศึกษาดูงาน  



56 

 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 

ดีเลิศ 

 ๒.๖ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ    
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้          
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
 

- ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา             
มีความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  ร้อยละ  ๗๐         
อยู่ในระดับพึงพอใจ 

พิจารณาจาก 
- ผลสรุปแบบสอบถามความพึง

พอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา          
ท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อม            
ของโรงเรียน 

- ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม     
ตามระบบ  TOPSTAR 

ดีเลิศ 

 ๒.๗  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ครู  คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความ      
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ   
ร้อยละ  ๗๐  อยู่ในระดับพึงพอใจ 

พิจารณาจาก 
- ผลสรุปความพึงพอใจ 
- การบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารเทศ  ตามระบบ  
TOPSTAR 

- รูปแบบขั้นตอนการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 

- ระบบ PS school 
- การช าระเงินระดมทรัพย์ผ่าน

เคาน์เตอร์ธนาคาร  

ดีเลิศ 

 ๒.๘ การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม          
กับสภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้                
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ตามโครงสร้างรายวิชา 

พิจารณาจาก 
- โครงสร้างรายวิชา   EP  EIS  

สสวท.  สมาร์ทคอม 
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ภาษาอังกฤษ-จีน ก  
ภาษาอังกฤษ-จีน ข   

- EEC   
- ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองร้อยละ 

๗๐ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

 ๓.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้                     
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง       
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด            
ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองและเช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน 

พิจารณาจาก 
- รายงานการทบทวนระบบการ

เรียนรู ้
- แฟ้มระบบการเรียนรู ้
- แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
- ช้ินงาน /ผลงาน นักเรียน 

ดีเลิศ 

 ๓.๒ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีน าไป       
จัดกิจกรรมได้จริง 

พิจารณาจาก 
- รายงานการทบทวนระบบการ

เรียนรู ้
- แฟ้มระบบการเรียนรู ้
- แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
- ช้ินงาน /ผลงาน นักเรียน 

ดีเลิศ 

 ๓.๓ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
และมีการเผยแพร่ 

- ครูร้อยละ ๘๐ มีการน าส่ือ            
และนวัตกรรมการเรียนรูไ้ปใช้             
ในช้ันเรียนตามเกณฑ์ประเมิน 
ระดับดี 

- ครูร้อยละ ๕ มีการเผยแพร่ผลงาน        
สู่สาธารณะ ในระดับดี 
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พิจารณาจาก 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกท้ายแผน 
- รางวัล best practice 
- รางวัล OBEC Award 
- รายงานการใช้ส่ือนวัตกรรม 

งานวิจัยในช้ันเรียน 
- สรุปผลความพึงพอใจในการใช้ส่ือ 

นวัตกรรม 
- สรุปรายงานการท าส่ือ นวัตกรรม

ของกลุ่มสาระฯ  

ดีเลิศ 

 ๓.๔ การใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ      
โดยสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

- ครูร้อยละ ๘๐ มีการใช้ส่ือ          
และเทคโนโลยีสารสนเทศ          
การเรียนรู้ไปใช้ในช้ันเรียน         
อยู่ในระดับดี 

- ครูร้อยละ ๗๐ สร้างโอกาส            
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้           
ด้วยตนเองจากการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

พิจารณาจาก 
- สรุปรายงานการใช้ส่ือ                   

และเทคโนโลยี 
- แผนการจัดการเรียนรู้                      

ท่ีใช้เทคโนโลยี 
- ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 

ดีเลิศ 

 ๓.๕  มกีารใช้แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้        
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนอยู่ในระดับดี   

พิจารณาจาก 
- แบบส ารวจความพึงพอใจการใช้

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
- การน านักเรียนไปทัศนศึกษา       

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
- แบบบันทึกแหล่งเรียนรู้ของ

นักเรียน 
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 ๓.๖ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีการจัดท า
เครื่องมือ และวิธีการวัดและ
ประเมินผลโดยมีการน าไปใช้อย่างเป็น
ระบบ 
พิจารณาจาก  
- รายงานการทบทวนระบบ            

การเรียนรู ้
- แฟ้มระบบการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

 ๓.๗ การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับ         
แก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- ครูร้อยละ ๑๐๐ แจ้งผลข้อมูล
ย้อนกลับ ให้นักเรียนทราบเพื่อ
พิจารณาความก้าวหน้าของตนเอง 

- ครูร้อยละ ๑๐๐ น าผลข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาผู้เรียน   

พิจารณาจาก 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ          

และไม่พึงพอใจของนักเรียน           
ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ           
และไม่พึงพอใจของผู้ปกครอง           
ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 

- แบบบันทึกผลคะแนนสอบ      
ก่อน – หลังเรียน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
- การแจ้งผลการเรียนออนไลน์ 

ดีเลิศ 

 ๓.๘ การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนั       
อย่างมีความสุข 

ครูร้อยละ ๗๐ จัดกิจกรรม               
การเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคน               
มีความสุขในการเรียน 

พิจารณาจาก 
- แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ Active Learning        
การสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 

ดีเลิศ 

            ๓.๙ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๖๐ มีการท า PLC        
เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน 

พิจารณาจาก 
รายงานการจัดท า PLC ของแต่ละกลุ่ม
สาระฯ 

ดีเลิศ 

 ๓.๑๐ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๖๐ ได้แลกเปล่ียนและ
น าผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

พิจารณาจาก 
- PLC  
- นิเทศการสอนแต่ละกลุ่มสาระฯ  
- การประชุมทบทวนระบบเรียนรู ้

 
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  ๒๖  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘   เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

(นายธีระวัธน์  สิงหบุตร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม 

 

 

 

 

 

         (นายสุพัฒน์  อินทรสายัณห์) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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