๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนระยองวิทยาคม
ที่
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง เสนอรายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระยองวิทยาคม
ตามที่โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการ งาน กิ จกรรมต่ าง ๆ ตามแผนปฏิบัติ การโรงเรี ยนประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้การดาเนินงานดัง กล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึง ได้จัดทารายงานประจาปี
ของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โดยมุ่งเน้นภาพความสาเร็จและนาเสนอผลงานด้าน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน (แนวใหม่) ภายใต้
บริบทวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นายธีระวัธน์ สิงหบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

บันทึกเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่โรงเรียนได้จัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ รายงานประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นาเสนอต่อสาธารณชนได้

นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

คานา
รายงานประจาปี ข องสถานศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ฉบั บ นี้ จัด ท าขึ้ น โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อสะท้อนภาพความสาเร็จ และนาเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
ครอบคลุมมาตรฐานการศึ กษาของสานั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3 มาตรฐาน
ภายใต้บริบท อัตลักษณ์ของโรงเรียน “เก่ง ดี มีวินัย” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนคุณภาพยอด
นิยม” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ า “โรงเรียนระยองวิทยาคม มีคุณภาพการศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากลบนพื้น ฐานของความเป็ นไทย ภายในปี การศึ กษา 2561” และเพื่อ นาเสนอผลการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสัง กัด
รวมทั้งใช้เป็นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป รายงานฉบับนี้จัดทา
ขึ้ น ในรู ป ของคณะกรรมการโดยใช้ ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณปีการศึกษาของโรงเรียน
รายงานประจาปีของสถานศึกษาฉบับนี้ถือเป็น อีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่ ร่วมมือ ให้รายงานฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวัง ว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
ต่อไป

(นายธีระวัธน์ สิงหบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
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ก
บทสรุปของผู้บริหาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ได้จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการสะเต็มศึกษา อาเซียน การจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และตามแนวทางการประกันคุณภาพ อีกทั้งตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ และบริบทของโรงเรียน
โรงเรียนระยองวิทยาคมใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล
หลักการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก PDCA ตามแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR เพื่อขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ดังแผนภูมิข้างล่างนี้
P

D
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
-บริหารจัดแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -การบูรณาการสะเต็มศึกษา - อาเซียน
-การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออ (EEC)
-การบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล -หลักการใช้โรงเรียนเป็นฐาน
-แนวคิดเชิงระบบToPSTAR (ระบบสนับสนุน) ประกอบด้วย
ระบบการนาองค์กรและระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา

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

A

C
กระบวนการการดาเนินการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนระยองวิทยาคมตามแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR

ข
เป้าหมายของการพัฒนา
1. เพื่อบริหารจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อกากับติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
วิธีการดาเนินงาน
โรงเรียนระยองวิทยาคมดาเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบ
ToPSTAR ดังแผนภูมิข้างต้น โดยเปิดโอกาสให้ ผู้บริหาร ครู สภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมครูนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยกระชุมร่วมกัน วางแผน จัดทา
เครื่องมือการประเมิน ประเมินผล รายงานผล การประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวคิด
เชิงระบบ ToPSTAR ดังแผนภูมิข้างต้น ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
จุดเด่น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา มีความสามารถในสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติที่ต่ออาชีพ
สุจริตนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและยอมรับในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
จุดควรพัฒนา ควรส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น
ความสามารถในการคิดคานวณ และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่
แนวทางการพัฒนา จัดทาโครงการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น
และการคิดคานวณ ทั้งนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนทักษะภาษาและการคิดคานวณให้มากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
จุดเด่น
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จุดควรพัฒนา ควรกากับติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา จัดทาปฏิทินการกากับติดตามการดาเนินงานของงานต่าง ๆ และ
ดาเนินการทาปฏิทินและให้คาแนะนาอย่างต่อเนื่อง

ค
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีคุณภาพระดับ
ดีเลิศ
จุดเด่น
ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถและส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านอาชีพและทักษะชีวิตอย่างเป็นระบบ ครูจัดการเรียนการสอนยึด
โยงกับชุมชนและท้องถิ่น ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดทา PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย มีระบบเรียนรู้ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและ
ยั่งยืน
จุดควรพัฒนา ควรนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
Active Learning อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา ดาเนินการนิเทศการสอน ให้ความรู้ยกย่องครูที่สอนดีมีคุณภาพ
เป็นแบบอย่างได้

1
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมา
“โรงเรียนระยองวิทยาคม” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2514 โดยรวมโรงเรียนระยองมิตร
อุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบาเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ.2463) บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 1 งานส่วนโรงเรียน
สตรีระยอง “บุญศิริบาเพ็ญ” ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนสหศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย มีนายกนก จันทร์ขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ในปีการศึกษา 2517 โรงเรียน ได้รับ
คัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นที่ 1 และได้รับการสนับสนุนให้มี
อาคารเรียน โรงฝึกงาน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ได้รับความนิยมจาก
ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจานวนมาก นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนระยองวิทยาคม
ตลอดจนมูลนิธิ องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทาให้โรงเรียนระยองวิทยาคม มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนคุณภาพพิเศษ โรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูง และโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ตามลาดับ
สภาพทั่วไป
โรงเรียนระยองวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัพท์ 0-3861-1010, 0-3861-4332 โทรสาร 0-3861-4332
website : rayongwit.ac.th Email : rayongwitt@yahoo.co.th สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ
6 ตาบล ได้แก่ ท่าประดู่ เนินพระ ทับมา บ้านแลง ตะพงนอก และเชิงเนิน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ที่ว่าการอาเภอเมืองระยอง
ปากน้าระยอง
วัดตรีรัตนาราม
วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เขตการปกครอง
โรงเรียนระยองวิทยาคมอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วย ตาบลท่าประดู่ ตาบลเชิง เนิน ตาบลเนินพระ ตาบลปากน้า
ตาบลทับมา ตาบลตะพง ตาบลบ้านแลง
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ปริมาณงานในความรับผิดชอบ
โรงเรียนระยองวิทยาคมกาหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็น 4 กลุ่มบริหารงาน คือ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มบริหารทั่วไป
1) จานวนครู บุคลากร ( ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 )
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจา
กลุ่ม / กลุ่มสาระ ฯ ชาย หญิง รวม
ลูกจ้างประจา
บริหาร
3
1
5
พนักงานบริการ
กองกลาง
0
1
1
พนักงานขับรถยนต์
คณิตศาสตร์
4
24 28
รวม
วิทยาศาสตร์
12 22 34
พนักงานราชการ
สังคมศึกษา
5
16 21
พนักงานวิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
5
12 17
รวม
ภาษาต่างประเทศ
2
22 23
โครงการไทย
เข้มแข็ง
การงานอาชีพฯ
8
12 20
การงานอาชีพฯ(เกษตร)
สุขศึกษาและพลศึกษา 10
3
13
พลานามัย
ศิลปะ
6
6
12
เจ้าหน้าที่ LAB
แนะแนว
0
5
5
นักการภารโรง
กิจกรรมในเครื่องแบบ 1
0
1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานห้องสมุด
0
1
1
รวม
โครงการห้องเรียนพิเศษ 2
0
2
ข้าราชการครู
EP
ลูกจ้างประจา
ศูนย์ภาษาเอเชีย
1
6
7
ตะวันออก
รวม
59 130 189
ครูไปช่วยราชการ
ครูมาช่วยราชการ

-

คน
คน

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

ชาย

หญิง

รวม

60

138

198
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ลูกจ้างชั่วคราว
ครูจ้าง ฯ
คณิตศาสตร์ (EP)
วิทยาศาสตร์ (EP)
สังคมศึกษา (EP)

ชาย
0
1
0

หญิง รวม
1
1
4
5
3
3

พนักงาน
เจ้าหน้าที่สานักงาน
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่บริการ
เอกสารทั่วไป
รวม

ชาย
1
8
3

หญิง รวม
17 18
12 20
0
3

1
13

0
29

โครงการพิเศษ
อังกฤษ
จีน
ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น
เกาหลี
พนักงาน
ห้องเรียนพิเศษ EP

ชาย
5
0
1
1
1
ชาย
9

หญิง รวม
3
8
3
3
0
1
0
1
0
1
หญิง รวม
7
16

รวม

17

13

30

9
13 22
รวมลูกจ้างชั่วคราว 39
สรุป จานวนข้าราชการและบุคลากรทั้งสิ้น 292 คน

55

94

สังคมศึกษา

0

0

0

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

0
1
2
0
1
2
1
0
0
1
0

2
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0

2
1
3
1
1
3
1
1
0
1
0

2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,696 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
(ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)
เพศ
เฉลี่ย
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
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
1,397 2,136 3,533
รวมทั้งหมด
99

1
42
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สภาพปัจจุบัน ในปัจจุบันโรงเรียนระยองวิทยาคมมีการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1.1.1 หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนระยองวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยมีแผนการเรียน บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 หลักสูตรและแผนการเรียน บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
แนวทางการจัดการ
และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
หลักสูตร
1. จัดแผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.
หลักสูตรสถานโรงเรียนระยองวิทยาคม
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีการจัดแผนการเรียนที่หลากหลายให้
2. จัดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษโดยใช้
นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP) ในระดับมัธยมศึกษา
และความสนใจ
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการ
เรียนวิทย์-คณิต
3. จัดแผนการเรียน ห้องเรียน EIS โดยจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4. จัดแผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
5. จัดแผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. จัดแผนการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้แก่
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส
ให้นักเรียนเลือกเรียนตามถนัดและความสนใจ
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 1
1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนทุกคนโดยครูเจ้าของ
โดยเจ้าของภาษา
ภาษา
2. จัดหาภาคีเครือข่ายร่วมกับสถาบัน
2. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยครู
ต่างประเทศ
เจ้าของภาษาทา MOU กับสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน
และออสเตรเลีย เป็นต้น
บริการทางการศึกษาอื่น ๆ
1. โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษา
ให้บริการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
รองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรี
แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น
ทางการศึกษา
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หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ
2. จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน
หลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สนใจทั่วไปและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น
3. จัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนสาหรับโรงเรียนในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

แนวทางการจัดการ
1. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครผู้สนใจ
3. จัดฝึกอบรมตามวัน เวลาที่กาหนด
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3) สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ปี 2560 - 2561
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2560-2561
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

3.303.37 3.083.05 3.173.22 3.283.23 3.123.21

ปีการศึกษา 2560

3.903.91 3.823.86 3.693.68
3.413.45

ปีการศึกษา 2561

การเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ปี 2560 - 2561

การเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2560-2561
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

82.5384.25 76.9076.25 79.2980.50 82.0780.75 77.9380.25

ปีการศึกษา 2560

97.5297.75 95.4096.50 92.2492.00

ปีการศึกษา 2561

85.1786.25
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4) ผลการทดสอสบระดับชาติของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
30.04
30.28
31.62

คณิตศาสตร์

62.95

36.10
36.43
37.28

วิทยาศาสตร์

29.45
29.10
30.92

ภาษาอังกฤษ

ประเทศ

54.32

สังกัด

จังหวัด
โรงเรียน

53.65
54.42
55.04
56.87

ภาษาไทย
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

76.16
70.00

80.00

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

สังคมศึกษาฯ

35.16
35.48
36.34

คณิตศาสตร์

30.72
31.04
35.55

วิทยาศาสตร์

30.51
30.75
33.06

ภาษาอังกฤษ

31.41
31.15
35.14

43.92

56.27

สังกัด

41.42

จังหวัด
โรงเรียน
54.06
47.31
48.16
50.71

ภาษาไทย
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

ประเทศ

50.00

64.56
60.00

70.00
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5) สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ร้อยละการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือภายนอกโรงเรียน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 235
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 211
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
ห้องศูนย์เกาหลี
ห้องสมุดห้องเรียนขงจื่อ
ห้อง Resource
ห้องจริยธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ…
ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ…
ห้องสมุดเปิดคณิตศาสตร์หน้าห้อง 537, 547
สวนวรรณคดี
ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย
ห้องเรียนสีเขียว
แหล่งเรียนรู้ “ห้องสมุดกาญจนภิเษก” (ห้องสมุด…
แหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเวศ
แหล่งเรียนรู้ทาง “ธรณีวิทยา”
ศูนย์อาเซียนศึกษา
ห้องแนะแนว
ห้องสมุดโรงเรียน

25.00

ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561

47.86
27.49
36.02
43.25
42.36
50.94
53.84
53.87
58.45

92.22
78.67
83.25

แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือภายนอก…

91.87

ห้องศูนย์เกาหลี

27.75

ห้องสมุดห้องเรียนขงจื่อ

34.75

ห้อง Resource

46.87

ห้องสมุดกลุ่มสาระ…

45.95

ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมฯ
75.05

46.52
60.45
52.50

75.00

43.62

ห้องสมุดเปิดคณิตศาสตร์

51.6

ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย

77.65

69.21

แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว

51.09

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดกาญจนา…
89.65
99.52

74.73

แหล่งเรียนรู้ห้องแนะแนว

84.66

ห้องสมุดโรงเรียน

97.78
20

6) ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
413,400 งบลงทุน / งบดาเนินงาน
เงินนอกงบประมาณ
84,918,119 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่น ๆ
รวมรายรับ
85,331,519
รวมรายจ่าย

70

จานวน/บาท
350,643.04
75,972,775.25
76,323,418.29

7) สภาพชุมชนโดยรวม
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสังคมเมือง มีประชากรประมาณ 20,000 คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานที่ราชการและสถานประกอบการ อาชีพหลักของชุมชน คือ
รับราชการ ทางานโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง งานห่มผ้าพระเจดีย์วัดกลางน้า งานวัน
สุนทรภู่ งานวันตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง ประเพณีลอยกระทงของเทศบาลนครระยอง
งานชุมชนถนนยมจินดา
7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพหลัก คือ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (40%) พนักงานบริษัท (30%) ธุรกิจส่วนตัว (20%) และทาสวน (10%) ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 50,000 บาท/ปี จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
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7.3 โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนเป็นสังคมเมือง ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ซึ่งโรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ด้านแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
8) ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา (2559)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการ
ผลการประเมิน
ประเมิน
โดยหน่วยงาน
ตนเอง
ต้นสังกัด
4
4

4
4

4

4

4
4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการ
ผลการประเมิน
ประเมิน
โดยหน่วยงาน
ตนเอง
ต้นสังกัด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

4

4

4

4

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00

9.73

ดีมาก

10.00
10.00
10.00
20.00

9.51
8.58
8.85
14.35

ดีมาก
ดี
ดี
ดี

10.00

8.00

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.71

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

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

ระดับ 3  ระดับ 4
(ดี)
(ดีเยี่ยม)

9) สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ผ่านมา (รอบสาม)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตารมปรัชญา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง
ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี่ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
5.00
5.00
ดีมาก
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
5.00
5.00
ดีมาก
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
รวม
100.00
88.73
ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 จัดกิจกรรมได้สนองมาตรฐานทั้งหมด
1.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถได้รับรางวัลระดับชาติ
เป็นที่น่าชื่นชม
1.3 จัดกิจกรรมได้ครอบคลุมมาตรฐานทั้งหมด
2. ด้านการจัดการศึกษา
2.1 กระบวนการทางานตามระบบการเรียนรู้มรี ายละเอียดครบถ้วน เป็นรูปแบบเดียวกัน
ทั้งหมด เป็นแบบอย่างได้ดีและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
2.2 ครูได้รับรางวัลส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลด้วย
2.3 มีการดาเนินงานตามหลัก P-D-C-A ได้ดีเยี่ยม
2.4 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2.5 มีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมสาหรับนักเรียน
2.6 สภาพแวดล้อมดี
2.7 โรงเรียนดาเนินการให้นักเรียนใช้ห้องเรียนไร้พรมแดนได้เกินมาตรฐาน
2.8 เอกสารสมบูรณ์ ครบถ้วนดี
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 ควรนากิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนในมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 มาไว้ให้เห็น
1.2 โครงการที่ดาเนินการ 3 ปีต่อเนื่อง ควรทาวิจัยจากข้อเสนอแนะโดยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมเพื่อเป็นฐานในการทางาน
2. ด้านการจัดการศึกษา
2.1 ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
2.2 ควรดาเนินการการจัดการเรียนรู้บูรณาการให้ครบทุกกลุ่มสาระและเป็นปัจจุบัน
2.3 ควรจัดทาสาระท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิด
2.4 ห้องเรียนไม่ค่อยสะอาด ควรปลูกฝังให้นักเรียนตระหนัก
2.5 เครื่องมือประเมินควรใช้เป็นระบบออนไลน์
3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
5. ด้านมาตรการส่งเสริม ควรพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา
จุดเด่น
โรงเรียนมีจุดเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยมี
คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและวิธีดาเนินการต่าง ๆ
โดยประสานการทางานบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบกิจกรรมนักเรียน ทาให้ผลเป็นรูปธรรม
ดังต่อไปนี้
1. การดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งบูรณาการร่วมกับระบบการเรียนรู้และระบบ
กิจกรรมนักเรียน มีระบบเอกสารกฎ กติกา ระเบียบเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมซึ่งผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนทราบ อนุมัติในหลักการ ทาให้การดาเนินงานของระบบไม่ยงุ่ ยาก ซ้าซ้อน ผลของการ
ดาเนินการในระบบเกิดกับผู้เรียนโดยตรง คุณภาพของการประเมินการผ่านช่วงชั้นเกี่ยวกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มีความชัดเจน เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและผู้ปกครอง
ทาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและได้รับคัดเลือกเป็นระบบที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ในด้านการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนภายใต้กิจกรรม “ร่วมเสริมคุณค่า สร้างราคาชีวี” จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)
2. การดาเนินการของระบบการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเน้นกิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียนทุกคน โรงเรียนเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านต่าง ๆ ทั้ง
ด้านวิชาการ คุณภาพผู้เรียน สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน ICT
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านศิลปะด้านดนตรีและกีฬาด้านความถนัด
และความสนใจของนักเรียน โดยในการสอนมีการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ทุกรายวิชาและทุก
หน่วยการเรียนรู้และคณะกรรมระบบร่วมกับฝ่ายบริหารได้วางแผนดาเนินการระบบให้เป็นระบบ Best
Practice ต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือในปีการศึกษา 2551
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3. การจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมีการดาเนินการแบบประชาธิปไตย นักเรียนเลือกทากิจกรรม
ตามความสนใจโดยอิสระและหลากหลาย เป้าหมายของทุกลุ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบ รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น และวิธีการประเมินผลการทากิจกรรมของครูโดยบันทึกเวลา
ภาระงานการทากิจกรรมชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่
1.1 อาคารเรียนบางหลังซึ่งมีอายุการใช้งานนาน เก่า พื้นห้องเรียนชารุด สึกกร่อน เช่น
อาคาร 4 ควรได้รับการปรับปรุง ขัดพื้น ทาสีใหม่ จัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
1.2 การรณรงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านการรักษาความสะอาดและมีจิตสาธารณะให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงปีการศึกษา 2550 - 2551 โรงเรียนอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ และ
นักเรียนต้องใช้โรงอาหารชั่วคราว คับแคบ ไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร
1.3 ห้องน้านักเรียนซึง่ มีจานวนน้อย ไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับจานวนรวมของนักเรียนทั้งหมด
ทาให้เกิดกลิ่น ควรได้รับการดูแล ทาความสะอาดให้บ่อยครั้งในวันหนึ่ง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ห้องน้า ห้องส้วมเพิ่มเติมข้างอาคารสานักงาน 1 หลัง
1.4 ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นการดาเนินการสู่วิธีทางปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุนและได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนนาร่องการใช้หลักสูตร
2. ด้านทรัพยากร
แต่ละปีการศึกษาโรงเรียนต้องใช้เงินเพื่อจ้างครูสอน เจ้าหน้าที่และพนักงานสานักงานรวม
ประมาณ 40 คน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และหน่วยงานองค์กร
ต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ไม่มีการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
2. สถานศึกษาควรวางรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือที่วัดความสามารถด้านการคิด
ของผู้เรียนให้ชัดเจน โดยประสานความร่วมมือกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ วางแผนร่วมกัน
ตามกรอบการนาทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาการกาหนดไว้ในระบบการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
1. สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระให้มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกกลุ่มสารุการเรียนรู้
2. ครูควรมีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาแผน พัฒนาสื่อการเรียนมากขึ้นและนาผลการวิจัยมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาสูงขึ้น

14

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. สภาพปัญหา
1. จานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่จานวนห้องเท่าเดิมทาให้นักเรียนแน่นห้องเรียนซึ่งไม่เอื้อกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ครูทุกคนมีภาระงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่การจัดการเรียนการสอน การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม และภาระงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงาน
ของโรงเรียน ทาให้ประสิทธิผลของงานของครูที่อยู่ในระดับดีมีจานวนไม่มาก
3. ครูประจาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทยอยเกษียณอายุราชการ
ทาให้ต้องพัฒนาครูใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
2. จุดเด่น
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตในการเรียน การ
สืบค้นข้อมูล สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย ICT และมีผู้เรียนชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ระดับประเทศ
และสามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เป็นจานวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ผู้เรียนทุกคนมีความ
รัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน
ด้านครู ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ให้ความรัก เอาใจใส่ เข้าใจผู้เรียนอย่างเสมอภาคทุกคน และมีความรักผูกพันในสถาบันที่เป็น
ศิษย์เก่า มีความภาคภูมิใจที่ได้ทางานในสถาบันนี้
ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานสูง มีภาวะผู้นามีวิสัยทัศน์
และมุ่งมั่นในการสร้างเกียรติยศสู่โรงเรียน พัฒนานักเรียน และพัฒนาครูโดยสนับสนุนการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและครูควบคู่กันไป โดยดาเนินการหาครู ให้มีจานวน
เพียงพอ คัดเลือกครูที่ขอย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และจัดให้มีการทดสอบครูที่จะเข้ามาใหม่ ได้รับการยก
ย่อง เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน
ด้านอัตลักษณ์ การจัดทาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์สูงขึ้น สามารถสอบเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่าง ๆ
มากมาย และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่นักเรียน จะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียน และนักเรียน
ได้รับ จึงควรดาเนินการต่อยอดไปเรื่อย ๆ และใช้วิธีพี่สอนน้องจะได้สร้างความผูกพันระหว่างนักเรียน
ด้วยกัน
ด้านมาตรการส่งเสริม การดาเนินงานของโรงเรียนระยองวิทยาคมในรูปของการพัฒนา
เชิงระบบที่เน้นกระบวนการ PDCA มีข้อดีที่ทุกกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/งาน มีรูปแบบ ขั้นตอนของการ
ทางานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในรูปของการประเมินทบทวน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียน มีข้อมูลที่จะใช้ใน
การวางแผน พัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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14.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ให้ขวัญและกาลังใจเพื่อเป็นแรงเสริมในการพัฒนา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่านตามนโยบาย
ของโรงเรียน สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการนิเทศ กากับ ติดตามและจัดทา แบบบันทึกการอ่าน
ให้เป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนและครูให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ หรือแบ่งเขตพื้นที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและความสะอาด
5. สร้างค่านิยมให้กับนักเรียนในด้านการทาความดี การรักษาระเบียบวินัย การมีจิตสาธารณะ และ
การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์อย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ทากิจกรรม และประเมินผล
6. ควรมีการนิเทศภายในอย่างจริงจังและมีการบันทึกผลการนิเทศที่เป็นรูปธรรม อย่างเป็นระบบและ
มีรูปแบบเดียว เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมพัฒนาตนเองให้เป็นครูมือ
อาชีพ สร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
7. จัดขนาดห้องเรียนให้มีจานวนนักเรียนที่เหมาะสม
8. ควรเพิ่มอัตราครู (ประจาการ) ให้เพียงพอ หรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองในการจัดจ้างครูสอน
ให้เพียงพอ
9. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และหรือให้ครูที่มี
ความรู้นาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่โรงเรียนมีให้ให้คุ้มค่าหรือจัด
ประกวด แข่งขันสร้างนวัตกรรมด้วยสื่อเทคโนโลยี เป็นการสร้างกาลังใจแก่ครูควบคู่ไปกับการพัฒนา
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)

ผลการพัฒนา

35.71
24.06 39.66
0.56 14.47
35.68 47.51
16.81
00
37.55 51.79
54.14
4.55
0.15

74.09

59.45

21.93

28.24

3.53
00.17
00
0
3.82
3.32
0.17

0

11.44

28.01

40.55

54.64
59.92
68.07

80.71

82.12
82.24
82.32
81.61

83.82

85.61

84.98
85.19
86.17

87.3

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับความสามารถ
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน
ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของนักเรียน
ได้สูงกว่าสถานศึกษากาหนด
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ความสามารถใน
โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระจัดการเรียน
88
การอ่านและเขียน
การสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านและ
87
การเขียนโดยเฉพาะอย่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้าน
86
85
ภาษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่าน
ความสามารถใน
84
การเขียนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและทุกกลุ่มสาระ
ด้านการสื่อสาร
83
การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล หาคาตอบ
ภาษาไทย
82
ด้วยตนเอง เช่นสรุปใจความสาคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริม
81
ทั้งการพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดรายงาน การพูด
80
โน้มน้าวใจ การพูดต่อประชุมชน การพูดสุนทรพจน์
การพูดนาเสนอและการเขียนรายงาน การเขียน
จากสถิติข้างต้นพบว่า ผู้ปกครองพึงพอใจที่มีต่อ
บรรยาย-พรรณนา การพูด-เขียนเล่าเรื่อง การแต่ง
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนคิด
บทร้อยกรอง การเขียนเรียงความ การทาโครงงาน
เป็นร้อยละ 87.30 และความสามารถด้านการสื่อสาร
การทารายงาน การเขียนผังความคิดเป็นต้น ทั้ง
ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 85.61
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน
ได้เหมาะสมตามระดับชั้น
นอกจากนี้ได้ดาเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการด้วยการจัดกิจกรรมตามโครงการ
80
70
ส่งเสริมพัฒนาการอ่านและสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ยอดเยี่ยม
60
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และโทรศัพท์มือถือของ
50
ดีเลิศ
นักเรียน กิจกรรมรักการอ่าน ป้ายนิเทศรักการอ่าน
40
ดี
การทาหนังสือเล่มเล็ก
30
ปานกลาง
20
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน
10
กาลังพัฒนา
และการสื่อสารรวมทั้งได้รับรางวัลจากการประกวดและ
0
แข่งขันด้านการอ่านและการเขียนทั้งระดับจังหวัด
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ
จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านคิด
วิเคราะห์ เขียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ
89.34 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)

80
60
40

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี

ปานกลาง
กาลังพัฒนา

0

20

54.64
5.9211.44 28.01
68.4
27.56
3.87
00.17
40.55 59.45
000
74.09
3.82 21.93
3.32
0.17
36.06
24.72 39.03
0.19 13.2
35.68 47.51
16.81
00
37.34 51.88
9.19
4.37
0.09

ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทย

0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยอยู่ในระดับดีเลิศ
ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 89.22 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 75

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

0

0

0

0

0

0

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

30.71
28.54
17.32 23.43
22.18
34.13
35.32
8.36
17.67
14.58
34.31
33.45
31.05
30.57
13.54 24.84
18.58
19.55
38.13
23.75
35.64
25.91
29.87
8.59
25.92
25.5
31.13
17.45

ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

0

2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 3
สูงกว่าสถานศึกษากาหนด
โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออกจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์
การเรียนรู้ ทักษะการสื่อสารข้างต้น ส่งเสริมการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 3 โดยการฟัง พูด อ่าน
เขียนในทุกทักษะทางภาษาโดยครูเจ้าของภาษา
ฝึกทักษะการเขียนรายงาน นาเสนอผลงานด้วยภาษา
ที่ 3 เป็นต้น
นอกจากนี้ยังจัดทาโครงการส่งเสริมทุกภาษา เช่น
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศ การจัดค่าย English Camp
การส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพทางภาษา
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น โครงการสอนภาษาอังกฤษนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยครูชาวต่างชาติ โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน โครงการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นกับครูชาวต่างชาติ โครงการสอนภาษา
ฝรั่งเศสโดยครูชาวต่างชาติ โครงการสอนภาษาเกาหลี
โดยครูชาวต่างชาติ โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) โครงการห้องเรียน
บูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ EIS
ผลการดาเนินงานพบว่า ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของแผนการเรียน EP EIS
ควรต้องพัฒนาต่อไป

ผลการพัฒนา

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี
ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 82.50 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 70
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)

ผลการพัฒนา

ม.ต้น

72.58

70.38
40.45

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

29.93

43.24

31.54

80
70
60
50
40
30
20
10
0

74.78

นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียน EP EIS

ม.ปลาย

ดิเลิศขึ้นไป

เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้นพบว่า นักเรียนแผนการเรียน EP EIS
มีผลการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีเลิศ ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 72.58 ซึ่งต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 80

86.82
90.16
74.53
61.76
81.61

80

82.99
89.84
65.73
61.76
75.08

100

90.64
90.48
83.32
88.15

นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาจีน ญี่ปุ่น
เกาหลี ฝรั่งเศส ในระดับดีเลิศขึ้นไป

60

จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลี

40

ฝรั่งเศส

20

เฉลี่ย

0
ม.ต้น

ม.ปลาย

เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้นพบว่า นักเรียนในแผนการเรียน เกาหลี
ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส มีความสามารถในการสื่อสาร คิดเป็น
ร้อยละ 81.61 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 60
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ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณ
50
40
30
20
10

42.32
14.76 25.59
9.84
7.48
39.33
13.95 23.87
10.42
12.44
44.77
10.29
24.01
10.29
10.63
16.7221.82 31.85
14.33
15.29
43.91
11.35 20.23
9.38 15.13
28.6
10.54
39.13
7.53 14.21
36.51
12.93
27.53
12.47
10.57

3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณสูง
กว่าสถานศึกษากาหนด
โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด
และได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ กิจกรรม
คณิตคิดเร็ว ทักษะการคิดคานวณ และนอกจากนี้กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้จัดทาโครงการส่งเสริม
ได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET คณิตศาสตร์
จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการคิด
คานวณสูงกว่าที่สถานศึกษากาหนด

ผลการพัฒนา

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น
มีความสามารถในการคิดคานวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.97 สูงกว่า ค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
80
60
40
20

37.47 58.23
3.82
00.00
16.6
71.34
10.87
00.79
28.5
57.03
14.46
00.00
23.17
58.01
17.59
0.00
0
23.56
58.63
16.23
0.00
0.18
40.1449.1
9.68
0.00
0
27.98
58.57
0.13 12.5
0.04

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมนั้น
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทางานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม ร่วมคิดร่วมทา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อความคิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เป็นต้น โดยใช้เทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น
5E การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้คาถามเป็นฐาน
เป็นต้น
ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

0

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.05
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
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5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
เรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
และมีคุณธรรม
102
โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
100 100 100
99.17 98.84
บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี
100
98.57
ในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองในการนาเสนอ
98
ระดับดีเลิศ
95.29
วีดที ัศน์นาเสนองาน ส่งงานโดยผ่านสื่อโซเชียล เช่น
96
ขึ้นไป
E-Mail line Facebook YouTube นอกจากนี้ศูนย์
94
คอมพิวเตอร์ยังได้จัดทาโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
92
ส่งเสริม ICT ของโรงเรียน โครงการพัฒนานักเรียน
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
ด้านการสร้างผลงานมัลติมีเดีย โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้าน ICT โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนวิชา
จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น
คอมพิวเตอร์เน้นให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ ใช้สื่อ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ อยู่ในระดับดีเลิศ
เทคโนโลยี โรงเรียนจัดพื้นที่การใช้โทรศัพท์มือถือ
ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 98.84 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
และแนวทางการให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ
ร้อยละ 80
ส่งผลให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์และสื่อโซเชียล
อย่างมีคุณภาพ ไม่ละเมิด พรบ. คอมพิวเตอร์
6) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
มีการนาไปใช้และเผยแพร่
โรงเรียนมอบหมายจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะตาม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรมนาไปใช้และเผยแพร่ได้
เช่น รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การสอน
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา การสอนแบบโครงงาน
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น โครงการ
ตลาดนัดชุมนุม การจัดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการเผยแพร่ความรู้เมนูอาหารและวัฒนธรรมไทย
ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมมีการนาไปใช้และเผยแพร่ได้

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
มีการนาไปใช้และเผยแพร่
73.26

80
60
40
20

24.75

34.65
13.86

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
ดี
ดีขึ้นไป

0
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้นาเสนอผลงาน ชิ้นงาน
นวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างหรือพัฒนาด้วยตนเอง

จากสถิติข้างต้นพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมมีการนาไปใช้และเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ
73.26 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 60
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7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ตาราง เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ของนักเรียน ม.3และม.6 ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด
โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอน
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
ผลคะแนน
ตามตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาที่ใช้ทดสอบ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
O-NET
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยการวิเคราะห์ Test
รร.
จังหวัด
รร.
จังหวัด
Blueprint เพื่อพิจารณาผลการทดสอบหากมีมาตรฐาน
เฉลี่ยร้อยละ 55.08 35.88 61.77 39.17
ม.3 ผลต่าง
ที่มีผลการทดสอบน้อยให้ดาเนินการจัดกิจกรรมการ
19.20
22.60
เฉลี่ยร้อยละ 49.80 35.83 52.05 38.16
เรียนการสอนให้เข้มข้นขึ้นในทุกรายวิชาที่ทดสอบให้
ม.6 ผลต่าง
13.97
13.89
ในระดับชั้น ม.3 โดยกาหนดเวลาเรียนไว้ในตารางเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 52.44 35.85 56.91 38.67
ทั้งสองภาคเรียน ส่วนนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1
รวม ผลต่างรวม
33.17
36.48
กาหนดไว้ในตารางเรียนและเรียน 4 วัน สอนเสริม
จากตารางพบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1 วัน ในภาคเรียนที่ 2 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทา
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เมื่อเทียบกับระดับจังหวัด
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละ
ปีการศึกษา 2560 และ 2561 สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.32
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 3
ทางการเรียน O-NET
ส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่า
ตารางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ส่วนผลสัมฤทธิ์
ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2561
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงขึ้น
ปีการศึกษา
คะแนนรวมเฉลี่ย
2560
85.17
2561
86.25
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2560-2651 พบว่า ปีการศึกษา
2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.08
ซึ่งต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 2
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางาน
หรืออาชีพ
โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ มุ่งสอนทักษะอาชีพเพื่อให้
นักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6 สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพได้ กิจกรรมแนะแนวแนะนาให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาด
เลือกสาขาวิชาเรียนที่สอดคล้อง และมีเจตคติที่ดี
ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทาโครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพขึ้น เช่น โครงการกิจกรรมชุมนุมตาม
ความสนใจ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ “ระยองวิทย์นิทัศน์” โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืออาชีพ
99.66
100 99.02

99.19 99.34

100
98.22

98

ระดับดีขึ้นไป

96
94
92

92.09

90
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น มีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดีเลิศ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ
98.22 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 80
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80
70
60
50
40
30
20
10
0

49.8
24.8
22.44
0 2.95
68.74
8.24 22.02
0.5
0.5
62.26
11.84 25.04
00.86
39.33 50.64
5.25
0.83.98
30.15 46.62
16.8
0.336.1
71.83
21.67
0.55.5
0.5
55.58
30.19
2.5 11.36
0.37

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 97.13
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับความสามารถ
ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
95.00
90.00
85.00

87.72
81.86
83.46
80.99
84.57
87.60
86.27
85.30
85.15
84.90
91.18
85.36

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการทางานที่สุจริต
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยม ที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้
โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนทุกคนให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทาโครงการ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และครอบคลุมทุก
ตัวบ่งชี้ อีกทั้งมีบทบาทสาคัญในการอบรมคุณธรรม
ครูทุกคนร่วมกันอบรม สอดแทรกทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น
การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมโฮมรูม การอบรมหน้า
เสาธง การประชุมระดับ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้
จัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เช่น ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพชร
เม็ดงาม น้าเงิน-เหลือง กิจกรรมราลึกพระคุณแม่
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมราชพลี กิจกรรมค่ายร่วม
เสริมคุณค่าสร้างราคาชีวี บันทึกความดี บันทึกการ
เป็นลูกที่ดี จัดทาโครงการมีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โครงการส่งเสริมพัฒนางานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมทาบุญใส่บาตรในวันพระ นั่งสมาธิก่อนเรียน
3 นาที กิจกรรมธรรมะพาสุขใจ ค่ายปรับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ค่ายคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2-3 และ ม.5-6
และมีการจัดโครงการประกวดมารยาทการไหว้
ระดับชั้น ม.2 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข โครงการสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
ศรีระยองวิทยาคม
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่น่าพึง
พอใจ

ผลการพัฒนา

80.00

มีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม จิตสังคมและ
จิตสานึกที่ไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม

75.00
ค่าเฉลี่ย

จากสถิติข้างต้นพบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
มีความพึงพอใจที่นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสานึกที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม คิดเป็นร้อยละ 91.18 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
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2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
ไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนเน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการเกี่ยวกับประเพณี
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
เฉลี่ย 00.37 12.31
87.32
วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระ
0
ม.6 0 7.32
92.68
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระ
ม.5 00.49
3.07
96.44
กาลังพัฒนา
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
0
ม.4 0 10.99
89.01
สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ปานกลาง
ม.3 00 9.61
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภาษาถิ่น
90.39
ดี
ม.2 00.5
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีโครงการตักบาตร
22.35
77.14
ดีเลิศ
ทุกวันพระ ทาบุญในวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรม
ม.1 01.38 22.44
76.18
วันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ยอดเยี่ยม
0
50
100
กิจกรรมวันลอยกระทง โดยจะเชิญชวน ครู บุคลากร
และนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จากสถิติข้างต้น พบว่าผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และยังสืบสานภูมิปัญญา
ไทยโดยการจัดทัศนศึกษายังชุมชน ท้องถิ่นที่ใกล้เคียง ในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทย อยู่ในระดับดีเลิศ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 99.63 ซึ่งสูงกว่า
เช่น ทัศนศึกษาหนังใหญ่วัดบ้านดอน ศึกษาสมุนไพร
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละคือ 85
ไทย ณ สวนสมุนไพร สวนหอมมีสุขกลุ่มเกษตรผลิต
พันธุ์ไม้หอมกฤษณา ระยอง สวนป่าวังจันทร์ และศูนย์
แสดงพันธุ์สัตว์น้า
ส่งผลให้นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิ
ปัญญาไทย
3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
นักเรียนยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ
โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการในรายวิชา
ศาสนา วัฒนธรรม
ของตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
100 100
100
100
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะ
99.51
99.46
99.5
อย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
99 98.6298.62
วัฒนธรรม มุ่งให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ระดับดีเลิศขึ้นไป
98.5
รายวิชาอาเซียนศึกษา หน้าที่พลเมือง ตามตัวชี้วัด
98
ของหลักสูตรวิชาสังคมฯ โดยจัดกิจกรรมทุกระดับชั้น
97.5
เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม
97
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
โครงการ CSEP (Thailand Singapores Givil Service
Exchange Program) ระหว่างโรงเรียนระยองวิทยาคม
จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้น ยอมรับ
กับ Dun man High School จัดกิจกรรมชุมนุมตาม
ในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อยู่ใน
ความสนใจ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมค่ายต่าง ๆ
ระดับดีเลิศ ขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 99.46 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรม
ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 85
วันทานาบาตะ กิจกรรมวันชาติเกาหลี กิจกรรม
อาเซียนศึกษา กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมฝึกอบรม
อาสายุวกาชาด กิจกรรมฝึกอบรมผู้นาลูกเสือ-เนตรนารี
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ส่งเสริมให้นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการคิด
ร่วมกัน ส่งเสริมภาวะผู้นา ผู้ตาม การยอมความรับ
คิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทางสังคม
ส่งผลให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่ทะเลาะ
วิวาท มีความรักและสามัคคีกัน

60.7

0.004.03

0 4.18

12.54 22.58

21.84
19.87

0 4.43

0 4.35

17.64 28.22

48.77

53.86

48.03

36.61
39.35

19.68

19.5527.96

02.02

0 4.46

32.9439.32

17.65

0 4.72

14.57

29.33

51.38

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
70
สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
60
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้วิธีสร้างเสริมสุขภาพและ
50
ยอดเยี่ยม
การป้องกันโรคบูรณาการทุกรายวิชาตามตัวชี้วัดตาม
40
ดีเลิศ
หลักสูตรแกนกลางฯ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทดสอบ
30
ดี
สมรรถภาพนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนที่มี
20
พัฒนาการด้านน้าหนัก ส่วนสูง ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ปานกลาง
10
มาตรฐานทาง สสส. จัดป้ายนิเทศความรู้ จัดทา
กาลังพัฒนา
0
สวัสดิการโรงพยาบาล ส่วนเรื่องจิตสังคมนั้นให้ครูทุก
คนดูแลภาวะจิตของนักเรียน ให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ตลอดจนครูแนะแนวส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักปรับตัว ครูที่ปรึกษา
จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีสุขภาวะ
จัดกิจกรรมโฮมรูมที่สง่ เสริมทักษะชีวิตพัฒนาสุขภาพ
ทางร่างกายและจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
กายและจิตให้สมบูรณ์
อยู่ในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.63 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ มีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้อง กับบริบทของ
สถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
คณะบริหารโรงเรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า
งาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis)
ตามแผนภูมิ

ผลการพัฒนา
ตาราง ร้อยละความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนนักเรียนที่มีต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของนักเรียน

จากตารางพบว่า ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนนักเรียน
เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ของ มีความเห็นว่า โรงเรียนกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โรงเรียน นาไปสู่การจัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์
มีความสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนตามความต้องการของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ชุมชน นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาชาติ คิดเป็น
ตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR
ร้อยละเฉลี่ย 85.39 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80
และสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลมา
พัฒนาในปีต่อไป
ผลการดาเนินงานโรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าประสงค์สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
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2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่าง
ได้
โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประชุม
การทางานทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
การใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 โดยโรงเรียนใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพเป็น
แนวทางหนึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน กาหนดให้ทุกปีการศึกษาประเมินตนเอง
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อนาข้อมูลนั้นมา
ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลัก PDCA
ภายใต้แนวคิด
เชิงระบบ ToPSTAR และดังแผนภูมิหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาลและ
การใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ทาให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีผู้มาศึกษาดูงานทุกเดือนตลอดปีการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

ผลการพัฒนา
แผนภูมิ รัอยละ ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร หัวหน้างาน กลุ่มงาน ที่มีต่อ
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
3.67
9.59
0.00
ระบบบริหารจัดการคุ… 3.40
ระบบบริหารจัดการ… 0.00 17.20
โรงเรียนมีระบบ… 3.40
10.30
เฉลี่ย

แผนปฏิบัติการ… 0.00
6.90
3.40
โรงเรียนมีการจัดทา…
13.80

0.00
ไม่เห็นด้วย

86.30

100.00
86.30
86.20

3.4017.20
6.90
10.30

ผู้บริหารใช้รูปแบบ… 0.0010.30
10.30
ผู้บริหารใช้หลักการ…
13.80
โรงเรียนเปิดโอกาสให้…

82.80
93.10

โรงเรียนมีระบบการ… 0.0013.80
โรงเรียนมีการจัดทา… 0.0010.30
โรงเรียนมีการ…

96.60

82.80

แผนการปฏิบัติการ… 0.00
0.00
ในการจัดทา… 3.40
10.30

ผู้บริหารจัดการ…

86.74

89.70
79.40
82.80
89.70
75.90

10.30
6.90

82.80
50.00

ไม่แน่ใจ

100.00

150.00

เห็นด้วย

จากสถิติข้างต้น พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้บริหารของโรงเรียนระยองวิทยาคม ผู้ช่วยรอง
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานและหัวหน้าระดับ เห็นด้วยว่า
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบบริหารจัดการคุณภาพ
ของโรงเรียน ผู้บริหารใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์และการมี
ส่วนร่วม มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
โรงเรียนมีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ด้วยวงจร Deming (PDCA) ภายใต้แนวคิดเชิง
ระบบ ToPSTAR ระบบการบริหารการเงินเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน ระบบ
การบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่ชัดเจนและตรวจสอบ
ได้ ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการประชุม
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส แล้วนามา
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ
ประจาปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจน มีการจัดสรร
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ผลการพัฒนา
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการประจาปี
ของโรงเรียน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้รับ
รางวัลในระดับต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน
คุณภาพยอดนิยม
ผลการสอบถามความคิดเห็นพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ 86.74 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 80

3) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของครูที่มีผลต่อ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการ
ปีการศึกษา 2561
ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ โดยกลุ่ม
บริหารวิชาการจะดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
3.85
3.98
บริหารทุกสัปดาห์ เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้
3.62
3.95
บุคคลภายนอกของสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาตาม
ด้ านบริ บท
ด้ านปัจจัยเบื ้องต้ น
ด้ านกระบวนการ
เฉลี่ยทุกด้ าน
ความเหมาะสมและรายงานผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุม
ผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งหัวใจสาคัญของ
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครู
ทางวิชาการคือการบริหารหลักสูตรซึ่งมีระบบหลัก 3
และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่าครูและ
ระบบ คือ ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังแผนภูมิ
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
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ทั้งนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียน
การสอนที่ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น

ผลการพัฒนา

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู และ
การเข้าอบรม ประชุม สัมมนาของบุคลากร
สถานศึกษา
โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
272
300
254
พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตน
จานวนบุคลากร
250
ทั้งหมด (คน)
สอนหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถเลื่อนหรือมี
200
วิทยฐานะที่สูงขึ้น หากมีครูขาดอัตรากาลังโรงเรียนเรียก
จานวนบุคลากรที่เข้า
150
อบรม (คน)
93.38
บรรจุหรือรับย้ายหรือประกาศรับครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
100
คิดเป็นร้อยละ
ตรงกับสาขาที่ขาดแคลน ขณะเดียวกันกลุ่มบริหารบุคคล
50
ยังได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งโรงเรียนเพื่อให้ครูและ
0
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา
จากสถิติข้างต้น พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีกทั้งโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
จานวนทั้งหมด 272 คน ได้รับการพัฒนาตนเอง โดยการเข้า
ทางการศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
รับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จานวน 254 คน
ตาแหน่ง ดังนี้
คิดเป็นร้อยละ 93.38 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 80
 อบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาที่มีคาสั่ง
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 อบรมพัฒนาทักษะและความรู้ทางการสอน
ภาษาอังกฤษ TESOL
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
ชานาญการ
สองภาษาแก่บุคลากรของโรงเรียนอบรมครูผสู้ อนวิชา IS
ชานาญการพิเศษ
1.64
 อบรมครูเรื่องแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะแบบ
เชี่ยวชาญ
2.19
ใหม่
เชี่ยวชาญพิเศษ
 อบรมครูเรื่องการทา PLC อย่างเป็นระบบ
รวม
 อบรมครูบรรจุใหม่ให้รจ
ู้ ักแนวทางการทางาน
0.55
อย่างเป็นระบบและรักองค์กร
 ประสานความร่วมมือทางด้านการศึกษา
ระหว่างสถาบันการศึกษานอกประเทศกับโรงเรียน
จากสถิติข้างต้นพบว่า ข้าราชการครูได้รับการพัฒนา
เป็นต้น
ด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้นอย่างสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 4.38
ทาให้โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตาม
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 2
เอกสาขาที่สอนทุกคนและได้รับการพัฒนาตนเองเป็นไปตาม
เป้าหมาย
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5) จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
โรงเรียนได้มอบหมายให้งานระบบเรียนรู้ จัดทา
แนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงระบบ
ToPSTAR ตามแผนภูมิ ดังนี้

ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีนโยบายให้ครูทา PLC
เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
80

74.26

60
40

ร้อยละ

20
0

จากสถิติข้างต้นพบว่า โรงเรียนได้มีนโยบายให้ครูมีชมุ ชม
การเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางาน โดยครูมี
การทา PLC เพื่อแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 74.26

งานระบบเรียนรู้จะจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน เช่น ปฏิทินการส่งเอกสาร PLC แบบบันทึก
PLC รายบุคคล แบบรายกลุ่ม แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
SEE PLAN และ DO จากนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระส่งเอกสาร
ให้ผู้คัดกรอง เมื่อเอกสารถูกต้อง นาเสนอผู้บริหารลง
นามเห็นชอบ โดยครูผู้สอนทุกคนต้องประชุมทา PLC
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา
ตนเองยิ่งขึ้น
6) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อ
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่ดี และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
คิดเป็นร้อยละ 75.25 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ
ความปลอดภัย
70
เนื่องจากโรงเรียนระยองวิทยาคมก่อตั้งมา
อย่างน้อย 100 ปีแล้ว ทาให้โรงเรียนมีสภาพที่เก่าและ
ทรุดโทรม กลุ่มบริหารทั่วไปจึงได้จัดทาโครงการซ่อม
บารุงดูแลอาคารและสิง่ แวดล้อม โดยมีขั้นตอนในการ
ดาเนินงานดังนี้
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1. แต่งตั้งผู้ดูแลอาคารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทา
หน้าที่สารวจ ตรวจสอบ ความผิดปกติของ
อาคาร น้า ไฟฟ้า สื่อการเรียนการสอน
2. จากนั้นผู้ดูแลตามข้อ 1 บันทึกเสนอขอซ่อม
3. กลุ่มบริหารทั่วไปดาเนินการซ่อมหรือจัดหา
หรือจัดจ้าง
4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
5. สรุปประเมินและรายงานผลเก็บเป็นสารสนเทศ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

ผลการพัฒนา

ทั้งนี้ดาเนินการตามหลัก PDCA โดยคานึงถึงความ
สะดวก ปลอดภัย ร่มรื่น ทันสมัยพร้อมใช้งาน
ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์
อาคาร 7 โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้าและ
ระบบน้าดื่ม น้าใช้ภายในโรงเรียน จัดสร้างแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดทาห้องเรียนศูนย์
สอวน. ปรับภูมิศาสตร์โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดสร้าง
อาคารลูกเสือ-เนตรนารี
ส่งผลให้โรงเรียนมีความสะดวก ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน

60.17
77.91
17.75

60.25
82.58
22.34

58.77
74.59
15.82

15.08

ยอดเยี่ยม

เฉลี่ย

ด้านประโยชน์ของ
ระบบต่อการ…

ดีเลิศ

ด้านเสถียรภาพ

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

61.48
76.56

การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ

ด้านการออกแบบ

7) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ
โรงเรียนจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ
ได้แก่ ระบบ e-filling ระบบทะเบียนวัดผล
ระบบสารสนเทศ SESA ระบบการเงินการบัญชี
ระบบพัสดุ เพื่อออนไลน์ยังต้นสังกัดและเป็นปัจจุบัน
ทาให้การบริหารสามารถเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทาระบบ
สารสนเทศภายในโรงเรียนตามแนวคิดเชิงระบบ
ToPSTAR ดังภาพ

ดีเลิศขึ้นไป

จากสถิติข้างต้นพบว่า โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 77.90 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 70
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ผลการพัฒนา

ไม่พึงพอใจมาก

ไม่พึงพอใจ

เฉย ๆ

พึงพอใจ

พึงพอใจมาก

ทาให้การบริหารจัดการได้ข้อมูลที่สามารถนาไป
ปรับปรุงระบบการดาเนินการภายในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น
8) การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลต่อ
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครองต้องการให้
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม
บุตรหลานศึกษาต่อสายสามัญในระดับอุดมศึกษาสาขา
ปีการศึกษา 2561
ต่าง ๆ โรงเรียนจึงมีการเรียนการสอน
55.01
60
ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนโดยมีหลักสูตร
50 38.67
51.185
40
47.36
ที่หลากหลาย ได้แก่
41.155
30 43.64
ภาคเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีหลักสูตรและโครงการ
20
5.52
ภาคเรียนที่ 2
10
0.640.6 0.10.14
8.396.9550.56
0.12
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
0
เฉลี่ย
* หลักสูตรทั่วไป (Regular Program) จัดขึ้นสาหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการเรียนทั่ว ๆ ไป
* หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นสาหรับนักเรียน ที่มี
ความต้องการเรียนเน้นเป็นพิเศษเฉพาะทาง เช่น
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
สสวท. และ สอวน. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English
โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ระดับพึงพอใจ
Program ห้องเรียน Smart Com
คิดเป็นร้อยละ 92.34 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
* โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70
บูรณาการในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ (EIS)
* โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ฝรั่งเศส โดยครูต่างชาติ
เจ้าของภาษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักสูตรแผนการเรียน
และโครงการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
* หลักสูตรทั่วไป (Regular program) แบ่งออกเป็น
แผนการเรียนต่าง ๆ ได้แก่ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ภาษาไทยสังคม ศิลปะ-ดนตรีและกีฬา ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
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ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
* หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นสาหรับนักเรียน ที่มี
ความต้องการเรียน เน้นเป็นพิเศษเฉพาะทาง เช่น
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Program
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
* โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
บูรณาการในการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ (EIS)
* โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
เจ้าของภาษาสาหรับนักเรียนทุกคน
* โครงการจัดการเรียนภาษาฝรั่งเศสโดยครูต่างชาติ
เจ้าของภาษา
* โครงการจัดการเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษา
เกาหลีโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา
ส่งผลให้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับหลักสูตร ตามความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อย่างน่าพอใจ

ผลการพัฒนา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงระบบ
ToPSTAR ดังแผนภูมิการดาเนินงาน

ผลการพัฒนา
จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
84
82

82.18

81.18

80.20

80
78
76

77.23

จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนให้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจาวันได้
เฉลี่ย

74

จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูมีการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน
ให้เกิดกระบวนการคิด สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
และเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 80.20
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
1.1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง
กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
1.2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
1.3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก
นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นทาเป็น
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ
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1.5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.6) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ส่งผลให้ครูดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
ระบบการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงระบบ ToPSTAR
2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไป
จัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
โรงเรียนกาหนดให้ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง ซึง่ ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
กากับนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระ
สาหรับหัวหน้างานระบบเรียนรู้จะดาเนินการ
สรุปผลตามระบบและจัดทาสาระสนเทศ เพื่อให้
พัฒนางานต่อไป
ผลการดาเนินงาน พบว่าครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

3) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่
โรงเรียนมอบหมายให้งานระบบเรียนรู้ส่งเสริม
ครูผสู้ อนทุกคนให้มีและใช้นวัตกรรมในการจัด
การเรียนรู้ รายงานผลและเผยแพร่ตามหลัก PDCA
ดังแผนภูมิ

ผลการพัฒนา

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
60
50
40
30
20
10
0

49.5
33.66

45.54
29.7

20.7918.81
0 1.98

0 0

แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นสามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
มีการใช้สื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในชั้นเรียน

จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่นาไปจัดกิจกรรมได้จริงและมีการใช้สื่อหรือนวัตกรรมไปใช้
ในชั้นเรียนระดับบ่อยมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.20
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
ร้อยละ ผลการประเมินด้านการนานวัตกรรม
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่
100

85

มีการใช้สื่อหรือ
นวัตกรรมการเรียนรู้
ไปใช้ในชั้นเรียน

80
60
40
20
0

27

การเผยแพร่ผลงาน
จากการนา
นวัตกรรมไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้

จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูผู้สอนมีการใช้สื่อหรือ
นวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 85
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80 และครูผู้สอน
มีการเผยแพร่ผลงานจากการนานวัตกรรมไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 27 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 5
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เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ต้องการกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ครูมีสื่อ
นวัตกรรมและมีการเผยแพร่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
4) การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดยคานึงถึงประโยชน์ของนักเรียน ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ ทั้งของตนเองและของโรงเรียน
2. ครูสร้างสื่อ เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
youtube ทางการศึกษา ข้อสอบ Online ไว้ใน
Google Drive เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ ได้
ด้วยตนเอง
3. ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ โดย
สืบค้นจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงที่มาอย่าง
เป็นระบบ
ส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองเกิดการเรียนรู้ที่คงทน

ผลการพัฒนา

ร้อยละ ผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
86
85

การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน

85

84
83
82

81
80

82

การจัดการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
จากการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 และพบว่าครูมีการนาสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 82 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
ร้อยละ 70
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5) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน
2. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามหลัก PDCA

ผลการพัฒนา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
3.88
4.35
3.83
3.83
4.3
3.8
3.78
3.6
3.72
3.4
4.04
3.81
4.05

ค่าเฉลี่ยรวม
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือภายนอกโรงเรียน
ห้องศูนย์เกาหลี
ห้องสมุดห้องเรียนขงจื่อ
ห้อง Resource
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ห้องสมุดเปิดคณิตศาสตร์หน้าห้อง 537, 547
ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย
ห้องเรียนสีเขียว
แหล่งเรียนรู้ “ห้องสมุดกาญจนภิเษก” (ห้องสมุด…
ห้องแนะแนว
ห้องสมุดโรงเรียน

0

5
ค่าเฉลี่ย

จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.88 หรือร้อยละ
79.88 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
200

โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่
1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่นบูรณาการทัศนศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่นในรายวิชาพื้นฐาน
ส่งผลให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน
อย่างคุ้มค่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

100

100

87.5

87.5

87.5

100

100

93.75

448

437

437

437

448

448

43.57.5

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ย

0

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
รวม
ร้อยละ

จากสถิติข้างต้นพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 93.75 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
คือร้อยละ 80
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6) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
2. มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบ
โรงเรียนดาเนินการวัดประเมินผลนักเรียน
ตามแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
โรงเรียนซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

ผลการพัฒนา
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
75
72.27

73
71

70.29

71.28

จัดทาเครื่องมือวัด
และประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ

69

ออกแบบวิธกี ารวัด
และประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ

67

เฉลี่ย

65

จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและมีวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 71.28 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
ร้อยละ 70

ทั้งนี้ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงใช้เครื่องมือ
วัดประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ
แบบสังเกต แบบประเมินการพูด การเขียน
การนาเสนอ การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน จัดทาเกณฑ์
การให้คะแนนเพื่อความยุติธรรมโดยให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลการดาเนินการพบว่า ครูดาเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
7) การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนได้แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนทุกคน
และผู้ปกครองทราบเพื่อนาผลมาพัฒนาตนเองโดย
1. แจ้งผลการทดสอบกลางภาคและผลคะแนน
เมื่อสิ้นภาคเรียนในเว็บไซต์ของโรงเรียน
2. ครูแจ้งผลการสอนของนักเรียนทันทีเพื่อ
ดาเนินการซ่อมเสริมและสอบแก้คะแนน
3. แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ทาง Line PS School
เว็บไซต์ การโทรศัพท์แจ้ง ติดต่อสอบถาม
ผู้ปกครองด้วยตนเองหรือการประชุม
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ส่งผลให้นักเรียนทุกคนทราบข้อมูลย้อนกลับและ
การนาผลมาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ

ผลการพัฒนา
การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
แจ้งในคาบสอน

100
80
60

83.7

76.7

55.8
51.2
46.5
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ขอพบ
ให้เพื่อนหรือหัวหน้า
ห้องช่วยเตือน
ให้เพื่อนสนิทช่วย
ประกบ สอน ติดตาม
แจ้งครูที่ปรึกษา

41.9
23.3

20

แจ้งหัวหน้าระดับ

0

แจ้งผู้ปกครอง

วิธีการแจ้งข้อมูลย้อนกลับ

จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูมีการแจ้งผลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1) แจ้งในคาบสอน 2) ขอพบ 3) ให้เพื่อหรือหัวห้องช่วยเตือน
4) ให้เพื่อสนิทประกบ ช่วยคิด ช่วยสอนและติดตามงาน
5) แจ้งครูที่ปรึกษา 6) แจ้งหัวหน้าระดับ และ 7) แจ้ง
ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 100
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับนักเรียน
80.00

69.60

60.00
40.00

23.30

20.00

7.10

1.20

0.00

พึงพอใจมาก

พึงพอใจ

เฉย ๆ

ไม่พึงพอใจ

จากสถิติข้างต้นพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ
การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.90
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8) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
โรงเรียนเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ
กล้าคิด กล้าแสดงออก เกิดแรงจูงใจในการเรียน
ทาให้มีความสุขในการเรียน ส่งเสริมให้ครูชมเชย
ยกย่องนักเรียนเมื่อนักเรียนทาความดีทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข เช่น
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
ศรีระยองวิทยาคม การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทา
ความดีหรือได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น
สาหรับในแต่ละห้องที่มีสื่ออุปกรณ์เพื่อสาหรับ
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข
รักและผูกพันระหว่างเพื่อน ครูและโรงเรียน

ผลการพัฒนา
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้และเรียนร่วมกันอย่างมีความสุข

ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และรักที่จะ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

75.4

การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
และทากิจกรรมร่วมกัน

70.8

การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเชิงบวก มีการเส
นิมแรงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

76.6
65

70

75

80

จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนและรักที่จะเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 75.4 ครูจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนทากิจกรรมร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 70.8 การจัด
การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเชิงบวก มีการเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 76.6 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70

9) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 5) หน้า 29

ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
250

200

198

194

150
97.98

100
50
0

จานวนครูทั้งหมด (คน)

ทา PLC (คน)

คิดเป็นร้อยละ

จากสถิติข้างต้นพบว่า มีจานวนครูทั้งหมด 198 คน มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จานวน 194 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.98 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
ร้อยละ 60
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10) ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การเรียนรู้
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพโดยการทา PLC เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการทา PLC
อย่างเป็นระบบ ตามระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน
2. เปิดโอกาสให้ทา PLC ข้ามกลุ่มสาระฯ
ติดตามตรวจสอบการทา PLC อย่างสม่าเสมอ และ
นาเสนอตามลาดับขั้นจนกว่าจะสามารถนาไปใช้ได้
จริงตามแผนภูมิ หน้า 29

ผลการพัฒนา
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
75
74
73
72
71
70
69

74.26

71.28

ทา PLC เพื่อแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นขั้นตอน
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

จากสถิติข้างต้นพบว่า ครูมีการทา PLC เพื่อแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 74.26
และครูมกี ารแลกเปลี่ยนและนาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ
71.28 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 60
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ
สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ ผลการดาเนินงานของโรงเรียน สรุป
ภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาในอนาคตและ ความต้องการการ
ช่วยเหลือ ดังนี้
จุดเด่น

ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2561 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
คิด วิเคราะห์ เขียนและสามารถสื่อสารได้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย

จุดควรพัฒนา

ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีน
เกาหลี ญี่ปุ่น เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดคานวณ
ให้มากขึ้นเพื่อยกระดับผลการเรียนด้านนี้
3. ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

4. นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารโรงเรียน
ของผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
โรงเรียนควรมีปฏิทินการกากับติดตาม
ระบบตามหลัก PDCA และระบบ ToPSTAR
อย่างชัดเจนและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ เปิด
โอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม
ในการบริหารการศึกษาทั้งด้านทุนทรัพย์อุปกรณ์
วัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งสร้างสาธารณสมบัติ
ให้โรงเรียนเพื่อความสะอาด สะดวก ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย
เพื่อสนองความต้องการ ของผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชน
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จุดเด่น
จุดควรพัฒนา

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้
ควรนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
ความสามารถสอนตรงวิชาเอก ทุกวิชา มีความ
ให้ครูจัดกิจกรรม Active Learning อย่างยั่งยืน
พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญตามระบบเรียนรู้
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย
ครูจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับชุมชนและ
ท้องถิ่น
3. โรงเรียนมีระบบเรียนรู้ และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและยั่งยืน
4. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดทา PLC
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. จัดทาโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา
2. จัดทาโครงการพัฒนาครูวัดประเมินผลตามสภาพจริงที่ยั่งยืน
3. จัดทาโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. การพัฒนาครูสู่การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ความต้องการและการช่วยเหลือ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552-2561

2555
64.31
56.21
54.57
54.48

ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย
2556 2557
56.53 43.75
46.17 35.82
44.43 35.39
44.25 35.20

2558
50.98
43.89
42.89
42.64

2559
60.29
48.07
46.81
46.36

2560
65.98
50.34
48.77
48.29

2561
76.16
56.87
55.04
54.42

2555
42.41
28.7
28.29
28.71

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย
2556 2557
45.19 39.28
31.28 27.62
29.99 27.09
30.35 27.46

2558
49.60
32.19
30.16
30.62

2559
53.81
33.69
31.39
31.80

2560
52.17
31.86
30.14
30.45

2561
53.65
30.92
29.10
29.45

2555
50.42
36.54
35.40
35.37

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2556 2557
56.14 55.87
39.33 39.93
38.04 38.77
37.95 38.62

2558
54.94
38.87
37.88
37.63

2559
50.65
36.22
35.12
34.99

2560
46.41
33.26
32.47
32.28

2561
54.32
37.28
36.43
36.10

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2552
45.84
36.62
35.26
35.35

2553
53.11
44.01
42.89
42.80

2554
60.64
49.10
48.35
48.11

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2552
35.96
21.63
22.07
22.54

2553
33.68
16.04
15.80
16.19

2554
41.92
30.15
30.13
30.49

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2552
39.54
28.85
29.18
29.16

2553
41.55
29.45
29.29
29.17

2554
47.77
32.35
32.28
32.19
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ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2552
36.19
24.93
25.98
26.05

2553
37.11
24.27
24.22
24.18

2554
45.62
32.11
32.19
32.08

2555
39.09
27.40
26.94
26.95

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2556 2557
40.86 49.82
26.03 30.59
25.41 29.59
25.45 29.65

2558
53.97
33.84
32.42
32.40

2559
55.46
31.26
29.53
29.31

2560
55.74
28.04
26.55
26.30

2561
62.95
31.62
30.28
30.04

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2561

2555
59.88
50.18
47.68
47.19

ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย
2556 2557
65.33 66.16
53.12 54.00
49.87 51.41
49.26 50.76

2558
63.56
52.52
49.95
49.36

2559
68.15
55.60
53.09
52.29

2560
66.57
52.27
50.07
49.25

2561
64.56
50.71
48.16
47.31

2555
31.22
22.49
21.71
22.13

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย
2556 2557
39.22 36.22
27.17 24.57
25.05 23.12
25.35 23.44

2558
38.39
26.35
24.68
24.98

2559
44.71
29.17
27.35
27.76

2560
48.75
31.75
27.91
28.31

2561
54.06
35.14
31.15
31.41

2555
39.27
34.32
33.26
33.10

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2556 2557
39.32 41.15
32.00 34.73
30.60 32.67
30.48 32.54

2558
39.93
34.48
33.55
33.40

2559
39.53
33.14
31.77
31.62

2560
42.05
31.76
29.48
29.37

2561
41.42
33.06
30.75
30.51

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2552
57.35
49.54
46.77
46.47

2553
54.35
46.48
42.95
42.61

2554
51.48
44.32
42.12
41.88

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2552
37.71
37.17
30.26
30.68

2553
29.31
20.54
18.75
19.22

2554
29.18
22.15
21.34
21.80

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2552
34.28
29.69
29.03
29.06

2553
37.49
32.78
30.90
30.90

2554
33.73
28.73
27.89
27.90
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2554
39.03
34.06
33.40
33.39

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย
2555 2556 2557 2558
40.96 41.91 46.07 45.80
37.32 34.22 37.88 40.79
36.47 33.19 36.81 40.00
36.27 33.02 36.53 39.70

2559
42.51
36.65
36.17
35.89

2560
45.59
35.96
34.96
34.70

2561
43.92
36.34
35.48
35.16

2554
33.90
23.61
22.53
22.73

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2556 2557
34.44 37.50
21.80 23.29
20.43 21.72
20.48 21.74

2559
40.50
26.50
24.90
24.88

2560
46.03
27.42
24.64
24.53

2561
56.27
35.55
31.04
30.72

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2552
42.11
37.50
36.11
36.00

2553
52.46
48.28
46.70
46.51

ระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ

2552
40.49
29.86
28.42
28.56

2553
25.49
16.35
14.79
14.99

2555
33.19
23.68
22.62
22.73

2558
40.67
28.12
26.65
26.59

46

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม
เรื่องมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้กาหนดระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอัน
ส่ง ผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสัง กัดหรือหน่วยงานกากับดูแล และ
หน่ วยงานภายนอกที่ส ะท้อ นสภาพการด าเนิน งานที่ แท้ จ ริง และเกิ ด ประสิ ท ธิภ าพ และประกาศให้ ใ ช้
มาตรฐานการศึ ก ษาระดับ ปฐมวั ย ระดั บ การศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน และระดั บการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานศู น ย์
การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรั บสถานศึกษาในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจากประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดาเนินการประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน กระทรวงประกาศใช้ แ ละให้ สถานศึก ษากาหนดเป้ า หมายความสาเร็ จตามมาตรฐานของ
สถานศึ ก ษาตามบริ บ ท โดยสามารถเพิ่ ม เติ ม มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษานอกเหนื อ จากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ และรับผิดชอบร่วมกั น
โรงเรียนระยองวิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และกาหนดใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนระยองวิทยาคม จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสาเร็จ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีระวัฒน์ สิงหบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
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มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้สูงกว่าสถานศึกษากาหนด

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน

นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน ตามเกณฑ์
ประเมินในระดับดี
พิจารณาจาก
- ผลการเรียนเฉลี่ยในสาระการอ่าน
การเขียน ภาษาไทย อังกฤษ
เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส
อยู่ในระดับ ๓
- ผลการประเมิน บันทึกการอ่าน,
ผลงานการเขียนเรียงความ,หนังสือ
เล่มเล็ก รายงาน เป็นต้น อยู่ใน
ระดับ ๓
- มีนักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตร
จากการประกวด แข่งขัน การ
ตอบคาถามทุกกลุ่มสาระฯ
การอ่าน การเขียนภาษาไทย
อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน
ฝรั่งเศส
๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ - นักเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถในการสื่อสารด้วย
สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศที่ ๓ สูงกว่าสถานศึกษา
- นักเรียนร้อยละ ๗๐ มี
กาหนด
ความสามารถในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ
- นักเรียนในแผนการเรียน EP EIS
อังกฤษ ร้อยละ ๘๐
- นักเรียนในแผนการเรียน เกาหลี
ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส ร้อยละ ๖๐
มีความสามารถในการสื่อสาร
กับบุคคลอื่นได้
พิจารณาจาก
- ผลการเรียนเฉลี่ยสาระการพูด
และการเขียนสื่อสาร อยู่ใน
ระดับ ๓
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มาตรฐานการศึกษา

ประเด็นพิจารณา

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
- นักเรียนผ่านการทดสอบการวัด

๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในด้าน
การคิดคานวณสูงกว่าสถานศึกษากาหนด

ดีเลิศ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
CEFR
- มีนักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตร
จากการประกวด แข่งขัน การพูด
การเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง การ
แสดงละครทั้งภาษาไทย อังกฤษ
เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และฝรั่งเศส
- นักเรียนมีความสามารถในการคิด
คานวณตามเกณฑ์การประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป
- นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับผลการ
เรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ระดับ ๓ ขึ้นไป
พิจาณาจาก
- ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ไม่ต่ากว่า ๓
- มีผลการเรียนเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
(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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ประเด็นพิจารณา

๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญหา
และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

๑.๑.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
รางวัลโครงการ ASMO THAI
Ceremony Awards ๒๐๑๘
โครงงานคณิตศาสตร์
นักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ประเมิน
ในระดับดี
พิจารณาจาก
- ผลการประเมินการเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ ระดับ ๓ ขึ้นไป
- ผลการประเมินและผลงานการทา
Mind Map ระดับ ๓ ขึ้นไป
- ผลการประเมินการสร้างชิ้นงาน/
ผลงาน โครงงานจากกลุ่มสาระฯ
ต่างๆ รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ IS คอมพิวเตอร์
ระดับ ๓ ขึ้นไป
นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การเรียนรู้ การทางานและ
สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณธรรม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
พิจารณาจาก
- ผลคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมิน
การใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับ ๓
- ผลการเรียนเฉลี่ยสาระเทคโนโลยี
อยู่ในระดับ ๓
- มีผลงานนักเรียนด้าน IT ระดับ
ประเทศ
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๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมมีการนาไปใช้และเผยแพร่

ดีเลิศ

๑.๑.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด

ดีเลิศ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
- มีผลงานของนักเรียนที่ใช้
เทคโนโลยี
นักเรียน ร้อยละ ๖๐ มีการเผยแพร่
ผลงาน, ชิ้นงาน, นวัตกรรมที่เกิดจาก
การสร้าง/พัฒนาด้วยตนเอง
พิจารณาจาก
- รายงานการจัดการเรียนรู้รายวิชา
IS
- รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม
- ผลงานจากกลุ่มสาระฯ ต่างๆ
โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
- นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ มีค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับ
จังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
- นักเรียน ม. ๓ ม. ๖ มีค่าเฉลี่ย
ผลการสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยขั้น
ต่า ร้อยละ ๘๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒
พิจารณาจาก
- ข้อ ๑ และ ๒ ผลการเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน ม.
๓ ม. ๖
- พิจารณาจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่าน
มา และปีการศึกษาปัจจุบัน
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๑.๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางาน
หรืออาชีพ

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพผู้เรียน

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยม
ที่ดีสูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
เป็นแบบอย่างได้

ดีเลิศ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางาน
หรืออาชีพ
พิจารณาจาก
- แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพ
ผู้เรียน
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิชาการจากความชอบสู่อาชีพ
- นักเรียนที่สนใจอาชีพอิสระเปิด
ร้านในงานระยองวิทย์นิทัศน์
- สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน ม.
๓, ม.๖
- รายงานการติดตามการศึกษาต่อ
ของนักเรียน ม. ๓, ม. ๖
- แบบสรุปการวัดเจตคติที่ดี
ต่อการทางาน อาชีพ แบบวัด
ความรู้ ทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะ
ทางาน หรือประกอบอาชีพ
- ผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ด้านทักษะอาชีพ เกรด ๓ ขึ้นไป

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยมที่ดี ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ
๘๐พิจารณาจาก
- ผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ ๙๐
- ผู้เรียนเกิดจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดีห่างไกล
จากอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
- โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย

ดีเลิศ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๐
- โครงการสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
ศรีระยองวิทยาคม
- โครงการค่ายคุณธรรมและ
จริยธรรม
- โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ของทุกระดับชั้น
- โครงการสภานักเรียน
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อยู่ในระดับดี
- ผลการประเมินลูกที่ดี
- ผลการประเมินค่านิยม ๑๒
ประการ
- นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทยมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับดี
- ผลคะแนนเฉลี่ยสาระที่ ๔ ส ๔.๓
นักเรียน มีความเข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก ภาคภูมิใจและ
ธารงความเป็นไทย เกรด ๓ ขึ้นไป
พิจารณาจาก
- ผลการประเมินทัศนศึกษายึดโยง
กับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
- ผลคะแนนของนักเรียนที่เรียน
ดนตรีไทย จิตรกรรมไทย
นาฏศิลป์อยู่ในระดับดี
- สรุปโครงการแห่เทียนพรรษา
- ภาพกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ
- ภาพกิจกรรมวันพ่อ วันแม่
วันชาติ ฯลฯ
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๑.๒.๓ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย

ดีเลิศ

๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด

ดีเลิศ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
ผู้เรียนยอมรับความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติศาสนาและค่านิยม
ของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ในโรงเรียนได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๕
พิจารณาจาก
- ผลคะแนนรายวิชาอาเซียนศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผลคะแนนเฉลี่ย สาระที่ ๒ ส ๒.๑
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม เกรด ๓
ขึ้นไป
- การร่วมกิจกรรมวันทานาบาตะ
วันตรุษจีน วันชาติเกาหลี,
โครงการของ EP ฯลฯ
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้าหนัก
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคมอยู่ใน
ระดับดี
พิจารณาจาก
- สถิติของนักเรียนที่ใช้ห้องพยาบาล
ต่ากว่าร้อยละ ๒๐
- แบบสรุป น้าหนักส่วนสูงของ
นักเรียน
- แบบสรุปการพัฒนานักเรียนที่มี
น้าหนัก ส่วนสูง ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของ สสส.
- ผู้เรียนมีผลการเรียนในรายวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๔
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค พ ๔.๑
เกรด๓.๕๐ ขึ้นไป
- แบบสรุปผู้เรียนรักและชอบออก
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ดีเลิศ

ดีเลิศ

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
- ผลการประเมินสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมของนักเรียน
ได้ออกแบบอยู่ในระบบดูแล
ช่วยเหลือโดยครูที่ปรึกษา
ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ร้อยละ ๘๐ มีความ
คิดเห็นต่อการที่โรงเรียนกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
มีความสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของ
ชุมชน นโยบายของรัฐบาล และ
แผนพัฒนาชาติ อยู่ในระดับดี
พิจารณาจาก
- ผลสรุปความคิดเห็นของผู้บริหาร
ครู คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทน
นักเรียนที่มี ต่อการจัดการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพเชิงระบบ ToPSTAR
- มีการนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่าง
พิจารณาจาก
-

-

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
แฟ้มระบบเรียนรู้และระบบดูแล
รูปแบบระบบการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน เชิงระบบ
TOPSTAR
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เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
- ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน
- รายงานการควบคุมภายใน
- รางวัล IQA
- รางวัลที่ครู นักเรียนได้รับ
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
ครูร้อยละ ๘๐ จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามทักษะใน
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
ศตวรรษที่ ๒๑
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
พิจารณาจาก
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
- หลักสูตรโรงเรียน
- แผนพัฒนาวิชาการที่คานึงถึง
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ
ท้องถิน่
- การเข้าค่ายต่างๆ ทั้งในและนอก
ประเทศ
- การสอนซ่อมเสริม
- วิธีการสอนแบบ Active
Learning
- การประชุมสะเต็มศึกษา EEC
QR code
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
- โรงเรียนมีครูผู้สอนที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาตรงสาขาวิชาที่สอน
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตาม
ร้อยละ ๑๐๐
ความต้องการของครู และสถานศึกษา
- ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการ
เข้ารับการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น ร้อยละ ๒ ขึ้นไป
๒.๕ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพือ่ พัฒนางาน

ดีเลิศ

ครูร้อยละ ๗๐ มีการทา PLC
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
พิจารณาจาก
- บันทึกการทา PLC
- สถิติการขอเข้ารับการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน
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๒.๖ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

ดีเลิศ

๒.๗ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ดีเลิศ

๒.๘ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
- ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๐
อยู่ในระดับพึงพอใจ
พิจารณาจาก
- ผลสรุปแบบสอบถามความพึง
พอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทีม่ ีต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน
- ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามระบบ TOPSTAR
ครู คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ร้อยละ ๗๐ อยู่ในระดับพึงพอใจ
พิจารณาจาก
- ผลสรุปความพึงพอใจ
- การบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารเทศ ตามระบบ
TOPSTAR
- รูปแบบขั้นตอนการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
- ระบบ PS school
- การชาระเงินระดมทรัพย์ผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร
โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ตามโครงสร้างรายวิชา
พิจารณาจาก
- โครงสร้างรายวิชา EP EIS
สสวท. สมาร์ทคอม
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เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ-จีน ก
ภาษาอังกฤษ-จีน ข
- EEC
- ครู นักเรียน ผู้ปกครองร้อยละ
๗๐ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้
- ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเกิด
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
กระบวนการคิด สร้างองค์ความรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ด้วยตนเองและเชื่อมโยงกับ
ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถ
ชีวิตประจาวัน
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
พิจารณาจาก
ดีเลิศ
- รายงานการทบทวนระบบการ
เรียนรู้
- แฟ้มระบบการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- ชิ้นงาน /ผลงาน นักเรียน
๓.๒ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่นาไป
นาไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนาไป
จัดกิจกรรมได้จริง
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
พิจารณาจาก
- รายงานการทบทวนระบบการ
ดีเลิศ
เรียนรู้
- แฟ้มระบบการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- ชิ้นงาน /ผลงาน นักเรียน
๓.๓ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
- ครูร้อยละ ๘๐ มีการนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนรูไ้ ปใช้
และมีการเผยแพร่
ในชั้นเรียนตามเกณฑ์ประเมิน
ดีเลิศ
ระดับดี
- ครูร้อยละ ๕ มีการเผยแพร่ผลงาน
สู่สาธารณะ ในระดับดี
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๓.๔ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

ดีเลิศ

๓.๕ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
ดีเลิศ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
พิจารณาจาก
- แผนการจัดการเรียนรู้
- บันทึกท้ายแผน
- รางวัล best practice
- รางวัล OBEC Award
- รายงานการใช้สื่อนวัตกรรม
งานวิจัยในชั้นเรียน
- สรุปผลความพึงพอใจในการใช้สื่อ
นวัตกรรม
- สรุปรายงานการทาสื่อ นวัตกรรม
ของกลุ่มสาระฯ
- ครูร้อยละ ๘๐ มีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้ไปใช้ในชั้นเรียน
อยู่ในระดับดี
- ครูร้อยละ ๗๐ สร้างโอกาส
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาจาก
- สรุปรายงานการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี
- แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้เทคโนโลยี
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนอยู่ในระดับดี
พิจารณาจาก
- แบบสารวจความพึงพอใจการใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- การนานักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
- แบบบันทึกแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน
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๓.๖ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้

๓.๗ การแจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

ยอดเยี่ยม

๓.๘ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
ดีเลิศ

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีการจัดทา
เครื่องมือ และวิธีการวัดและ
ประเมินผลโดยมีการนาไปใช้อย่างเป็น
ระบบ
พิจารณาจาก
- รายงานการทบทวนระบบ
การเรียนรู้
- แฟ้มระบบการเรียนรู้
- ครูร้อยละ ๑๐๐ แจ้งผลข้อมูล
ย้อนกลับ ให้นักเรียนทราบเพื่อ
พิจารณาความก้าวหน้าของตนเอง
- ครูร้อยละ ๑๐๐ นาผลข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาผู้เรียน
พิจารณาจาก
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของนักเรียน
ต่อการดาเนินงานของโรงเรียน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่อการดาเนินงานของโรงเรียน
- แบบบันทึกผลคะแนนสอบ
ก่อน – หลังเรียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม
- การแจ้งผลการเรียนออนไลน์
ครูร้อยละ ๗๐ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคน
มีความสุขในการเรียน
พิจารณาจาก
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ Active Learning
การสอนในศตวรรษที่ ๒๑
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ดีเลิศ

ประเด็นพิจารณา
๓.๙ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

เป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐาน
ครูร้อยละ ๖๐ มีการทา PLC
เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
พิจารณาจาก
รายงานการจัดทา PLC ของแต่ละกลุ่ม
สาระฯ
๓.๑๐ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
ครูร้อยละ ๖๐ ได้แลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
นาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
พิจารณาจาก
- PLC
- นิเทศการสอนแต่ละกลุ่มสาระฯ
- การประชุมทบทวนระบบเรียนรู้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธีระวัธน์ สิงหบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

(นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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