๑

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพืน้ ฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ที่ตั้ง ๙/๑๓ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
โทรศัพท์ ๐-๓๘๙๔-๐๓๘๑ โทรสาร ๐-๓๘๙๔-๐๓๘๒ E – mail webmaster@paknam.net ,
info@ paknam.net, Websitehttp://www.paknam.ac.th เปิดสอนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ระดับ ชั้น มั ธยมศึก ษาปีที่ ๖ เนื้อ ที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา เขตพื้นที่ บ ริการ ได้แก่ ป ากน้ํา เชิง เนิน
ท่าประดู่ ตะพง บ้านแลง น้ําคอก ทับมา เนินพระ
แผนที่โรงเรียน

๒
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จํานวนบุคลากร
บุคลากร
ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔
๕๑
๖
๑๔
๖
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
๐,
๐.๐๐%

๓, ๑๒.๕๐%

๑๓, ๕๔.๑๗%
๘, ๓๓.๓๓%

ต่ํากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
๑. การบริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาต่างประเทศ
๖. สังคมศึกษา
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ศิลปะ
๙. สุขศึกษา
๑๐.กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวม

จํานวน(คน)
๔
๘
๑๐
๗
๑๒
๘
๑๓
๕
๔
๒
๗๓

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
๑๙
๑๘
๒๑
๑๘
๑๘
๑๓
๑๗
๒๑
๒๑
๑๗

๓
๓. ข้อมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๐๗๔ คน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
รวมทั้งสิ้น

๘
๘
๘
๖
๕
๕
๔๐
๔๐

เพศ
ชาย
๑๒๘
๑๓๒
๑๓๖
๙๙
๕๘
๕๔
๖๐๗
๖๐๗

หญิง
๘๘
๙๓
๙๐
๖๐
๖๒
๗๔
๔๖๗
๔๖๗

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

๒๑๖
๒๒๕
๒๒๖
๑๕๙
๑๒๐
๑๒๘
๑,๐๗๔
๑,๐๗๔

๒๗
๒๘
๒๘
๒๗
๒๔
๒๖
๒๗
๒๗

เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ปี กศ. ๒๕๕๙
ม.๖
ม.๕

ม.๔
ม.๓
ม.๒
ม.๑

ปี กศ. ๒๕๕๘
๑๒๘

93
102

๑๒๐

ปี กศ. ๒๕๕๗
168

142
136

๑๕๙
168

๒๒๖
220
216
๒๒๕ 244
226
๒๑๖ 235
252

๔
๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
เปรียบเทียบร้อยละจานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๗๒.๗๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๖๘.๐๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๖๗.๖๐
65.00

66.00

67.00

68.00

69.00

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

เปรียบเทียบร้อยละจานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
100
80
60
40
20
0

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๕
๕. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
ผลคะแนนสอบมาตรฐานกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2559
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้าส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ปีการศึกษา

ภาษาไทย
20.5
38.07

ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
8.22
30.55

สังคมศึกษา
15.35
32.31

คณิตศาสตร์
12.31
29.11

วิทยาศาสตร์
19
31.95

กราฟแสดงผลคะแนนสอบมาตรฐานกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2559
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
40
30
20

38.07
20.5

32.31

30.55

15.35

12.31

8.22

10

29.11

31.95
19

0

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

รายวิชา
ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

วิทยาศาสตร์

๖
ผลคะแนนสอบมาตรฐานกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2559
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้าส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ปีการศึกษา

ภาษาไทย สังคมศึกษา
24.36
20.76
49.43
39.08

ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
11.77
27.53

คณิตศาสตร์
8.6
28.09

วิทยาศาสตร์
18.18
36.01

กราฟแสดงผลคะแนนสอบมาตรฐานกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2559
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
60
50
40
30
20
10
0

49.43
39.08

24.36

20.76

27.53

11.77
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

28.09

36.01
18.18

8.6
คณิตศาสตร์

รายวิชา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

วิทยาศาสตร์

๗
๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๐๐
๙๐
๘๐
46.62
50.97
49.34
49.00

๔๐
๓๐

28.83
33.69
31.39
31.80

33.30
36.22
35.12
34.99

๕๐

22.77
31.26
29.53
29.31

๖๐

42.50
48.07
46.81
46.36

คะแนนเฉลี่ย

๗๐

๒๐

๑๐
๐
ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

สังคมฯ

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

42.50

22.77

33.30

46.62

28.83

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

48.07

31.26

36.22

50.97

33.69

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด

46.81

29.53

35.12

49.34

31.39

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

46.36

29.31

34.99

49.00

31.80

๘
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
27.76
27.35
29.17
24.85

ภาษาอังกฤษ

35.89
36.17
36.65
33.89

สังคมฯ

31.62
31.77
33.14
30.72

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

19.74

24.88
24.90
26.50
52.29
53.09
55.60
48.62

ภาษาไทย
๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

48.62

19.74

30.72

33.89

24.85

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

55.60

26.50

33.14

36.65

29.17

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด

53.09

24.90

31.77

36.17

27.35

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

52.29

24.88

31.62

35.89

27.76

๙
๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๗ –๒๕๕๙
ผลคะแนนสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2558 - 2559
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้าส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
รายวิชา
ปีการศึกษา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
32.42
42.26
24.94
25.50
33.97
ปีการศึกษา 2557
41.06
42.09
27.54
26.86
32.71
ปีการศึกษา 2558
42.50
46.62
28.83
22.77
33.30
ปีการศึกษา 2559

30

33.97
32.71
33.30

25.50
26.86
22.77

24.94
27.54
28.83

40

32.42

50

42.26
42.09
46.62

41.06
42.50

กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2558 - 2559
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า

20
10
0
ภาษาไทย

สังคมศึกษา
ปีการศึกษา 2557

ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

๑๐
ผลคะแนนสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้าส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
รายวิชา
ปีการศึกษา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
44.99
34.37
19.76
16.36
30.83
ปีการศึกษา 2557
39.48
35.62
19.35
19.75
28.28
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
48.62
33.89
24.85
19.74
30.72

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2557

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2558

30.83
28.28
30.72
16.36
19.75
19.74

19.76
19.35
24.85

34.37
35.62
33.89

48.62

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44.99
39.48

กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2558 - 2559

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2559

๑๑
๗. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
32

29
147
37
58
48
28
54

198
27
105
29
35
40
26
36
125

35
61
52
29
58
154

216

225

226

ชั้น ม. ๑

ชั้น ม. ๒

ชั้น ม. ๓

31
125
52
59
35
56
48
104

36
114
49
45
36
35
43
98

26
99
44
47
42
24
59
92

159

120

128

ชั้น ม. ๔

ชั้น ม. ๕

ชั้น ม. ๖

182

ห้องสมุด

ห้องอาเซียน

สวนพฤกษศาสตร์ เรือนเกษตร

ห้องดนตรี

สวนสมุนไพร

ห้องจริยธรรม

ห้องนาฏศิลป์

ห้องหมอภาษา

จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

50
42
37
37
216

42
35
29
29
225

65
42
26
26
226

226

216

225
29
225

226

13
48
59
48
159
159
159

ชั้น ม. ๑

ชั้น ม. ๒

ชั้น ม. ๓

ชั้น ม. ๔

216
216

226

14
51
49
43
120
108
120

12
63
62
59
128
101
128

ชั้น ม. ๕

ชั้น ม. ๖

ห้องสมุดประชาชน

พระเจดีย์กลางน้ํา

วัดปากน้ํา

สวนนงนุช ตลาดน้ํา ๔ ภาคเขาหินซ้อน

อพวช.

บ้านศิลาชล

ม.รําไพพรรณี

ตลาดสามชุก อยุธยา

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร

๑๒

ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการบริหาร พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามศักยภาพและสอดคล้องกั บความต้องการของผู้เรียน เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลัก สูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เ รียนด้วยเทคนิควิธี
นวัตกรรมตามหลัก ธรรมชาติของวิชาทั้ง รูปแบบของการปฏิบัติจริง แบบบูรณาการระหว่างวิชา การใช้
ภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่น โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ กิจ กรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ เพื่อสร้างทั ก ษะพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทําแผนบูรณาการเพื่อรองรับ การ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC)
โดยเฉพาะความสําคัญในเรื่องของการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย
โดยพัฒนาสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางนําเทคนิควิธี กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน
เช่น กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมการเข้าค่ายต่างๆ ได้แก่ ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โรงเรียนเข้าร่วมโครงการของ สพฐ EBE : English
Bilingual Education ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษแก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และกิจกรรมการทําโครงงานต่างๆ นอกจากนี้ทุกห้องเรียนมีการติดตั้ง และใช้
สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลภายในห้องเรียนนอกจากห้องสมุดร่วมกับครูผู้สอน
ได้ตลอดเวลา
ในด้า นการพั ฒ นาทั ก ษะคุณ ภาพชีวิตของผู้ เ รีย นเพื่อ การดํารงตนอยู่ในสั ง คมได้อย่ างปกติสุ ข
สถานศึกษาได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย.น้อย ที่เน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพ พลานามัย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ สมส่วนและสมวัย ธนาคารโรงเรียน ธนาคารขยะ ที่เ น้นผู้เรียนให้ป ระหยัด อดออม
พอมี พอกิ นและพอเพี ยงกั บ ฐานะของตนเอง กิ จ กรรมลู ก เสือ – เนตรนารี ระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
นักศึกษาวิชาทหารระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการปันสุขสู่สองวัย ใส่ใจชุมชน กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ที่เ น้นผู้เ รียนให้มี วินัย ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น มี ความรับ ผิดชอบ มี น้ําใจ และมี จิต
สาธารณะ กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ กิจกรรม ๖ สัปดาห์
ประชามติ กิจ กรรมยุวมั คคุเ ทศก์ โดยความร่วมมือกับ บริษัท BLCP ที่เน้นผู้เ รียนให้มี ความเป็นผู้นํา กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีเหตุและมีผล นอกจากนี้สถานศึกษาได้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง ๗ ชุมชนและ
หน่วยงานองค์กรใกล้เ คียงร่วมจัดกิ จกรรมการอนุรักษ์พลัง งานและสิ่งแวดล้อม กิจ กรรมสําคัญทางพุท ธ
ศาสนา เช่น โครงการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ๙ ประการ กิจกรรมหล่อเทียนจํานําพรรษา กิจกรรมตักบาตร
วันธรรมสวนะ เข้าร่วมโครงการสอบธรรมสนามหลวง โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมวัฒนธรรมของท้อ งถิ่น เช่น ประเพณีก ารแข่ง เรือ กิจ กรรมห่ม ผ้าพระเจดีย์ ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีสงกรานต์ ที่เน้นผู้เรียนให้สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง เป็ นต้น

๑๓
๒. ผลการพัฒนา
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคํานวณของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรี ยน
สามารถอ่าน เขียนสื่อความได้ มีทักษะกระบวนการวางแผนในการทํางานร่วมกับครูที่ ปรึกษาโดยใช้ทักษะ
กระบวนการ PDCA โดยเฉพาะกิ จ กรรมเพื่อสัง คมและสาธารณะประโยชน์ ผู้เ รียนสามารถวิเ คราะห์
แยกแยะและสื่อความโดยใช้เทคโนโลยีด้วยตนเอง สามารถเป็นผู้บริโภคข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียน
ตระหนักในคุณและโทษของสิ่งเสพติดได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมลูกทุ่งไทยต้านภัย ยา
เสพติดและเอดส์ To Be Number One รักการออกกําลังกายและความสามารถทางดนตรี ดังอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา“สุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา” และ “ดนตรี กีฬา” ตามลําดับ ดังผลการทดสอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O–Net) และรางวัลที่ภาคภูมิใจในด้านต่าง ๆ
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อสาร ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกและอ่านได้ตามมาตรฐานสาระการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ในระดับคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็น
ความสามารถในด้าน
การอ่าน
(ม.๑ – ม. ๖)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ้าแนกตามระดับคุฤณภาพ
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ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ้าแนกตามระดับคุณภาพ
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๑๔
ประเด็น
ความสามารถใน
ด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย
(ม.๑ – ม.๖)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ ๑ - ๖ จ้าแนกตามระดับคุณภาพ
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ความสามารถใน
ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
(ม.๑ – ม.๖)
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ม.๖

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ้าแนกตามระดับคุณภาพ
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ความสามารถใน
ด้านการคิดคํานวณ
(ม.๑ – ม.๖)
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ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดค้านวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ้าแนกตามระดับคุณภาพ
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๑๕
ประเด็น
ความสามารถใน
ด้านการคิด
วิเคราะห์
(ม.๑ – ม.๖)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ้าแนกตามระดับคุณภาพ
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ความสามารถใน
การอ่าน
คิดวิเคราะห์ และ
เขียนสื่อสาร
(ม.๑ – ม. ๖)
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ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ้าแนกตามระดับคุณภาพ
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๑๖
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านรักความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ชั้น ม.๖
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ชั้น ม.๓
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๗.๑๑

ชั้น ม.๒

๙๒.๘๙

๑๐.๙๕

ชั้น ม.๑

๘๙.๐๕

๖.๙๓
๐.๐๐

๙๓.๐๗

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

ชุดข้อมูล ๒

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๒๐.๐๐

ชุดข้อมูล ๑

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านมีจิตสาธารณะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
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๑๗
นาเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง / แผนภูมิ / กราฟ / สรุปเนื้อหาสาระที่สาคัญ
สรุปสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ช่วงพักกลางวัน

สรุ ปการใช้ บริ หารห้ องคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
ช่ วงกลางวัน

สรุ ปการใช้ บริ หารห้ องคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
ช่ วงเย็น
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59.95

71.43
57.79

58.02

58.47

36.02

40.05

36.33

จน.นักเรี ยนชาย
จน.นักเรี ยนหญิ ง

25.89

ร้ อยละ
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ร้ อยละ

100.00
90.00
80.00
70.00
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50.00
40.00
30.00
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10.00
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ช่วงพักกลางวัน

50

41.98

42.21

จน.นักเรี ยนชาย
จน.นักเรี ยนหญิ ง

41.53

40

28.57

30
20
10

มิถุนายน กกรกฎาคม

สิงหาคม

0

กันยายน

มิถุนายน

กกรกฎาคม

เดือน

สิงหาคม

กันยายน

เดือน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ช่วงพักกลางวัน

ช่วงพักกลางวัน

สรุ ปการใช้ บริ หารห้ องคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
ช่ วงกลางวัน
100

สรุ ปการใช้ บริ หารห้ องคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
ช่ วงเย็น
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90
80
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74.87

71.05

80

65.32

70

61.40

70

50
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40
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61.13
51.21 48.79

60

25.13

34.68

28.95

จน.นักเรี ยนชาย
จน.นักเรี ยนหญิ ง

ร้ อยละ

ร้ อยละ
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63.70

50

36.30

38.87

53.15

46.85

40
30

20

20

10

10

0

0

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

เดือน

กุมภาพันธ์

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

เดือน

กุมภาพันธ์

จน.นักเรียนชาย
จน.นักเรียน…

๑๘
การประเมินจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
แผนภูมิแสดงร้อยละของคุณภาพผู้เรียน
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
100
90

82.68
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74.48

80
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70
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พอใช้
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50
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ดี
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ดีเยี่ยม
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2.99

1.38

0.00

0.00

0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ข้อมูล : การประเมินจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

๓. จุดเด่น
จากตาราง แผนภูมิ และเอกสารอ้างอิงเชิงประจัก ษ์พบว่ามาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีใ นการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทํ าให้ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี และมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับเขตพืน้ ที่
และระดับ ชาติ สูง ขึ้นมากกว่าร้อ ยละ ๒ ในระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่ง สอดคล้องกั บโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
ทั้งนี้พบว่าผู้เรียนมีสมรรถภาพทางด้านร่างกายสมบูรณ์ สมส่วน แข็งแรง มีระเบียบวินัย
มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย จิตใจอ่อนโยน สุภาพ ดังอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
๔. จุดควรพัฒนา
ผู้เ รียนโดยภาพรวมควรได้รับการพัฒนา ส่ง เสริม และสนับสนุน ทั กษะทางด้านการอ่าน
การเขียน การคิดวิเ คราะห์ กระบวนการ/ทั กษะการจัดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองพร้อมนํา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เ กิดประโยชน์สูง สุดและคุ้ม ค่า โดยครูที่ ปรึกษาเป็นผู้แนะนําที่ถูกต้อง และใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบพร้อมการวางแผนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง

๑๙
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจ มี ค วามมุ่ ง มั่ น มี ห ลั ก การบริ ห าร และมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ดี ใ น
การบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และ
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พั นธกิ จ เป้าหมายที่ชัดเจน มี ก ารปรับ แผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึก ษา
แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนิน งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกําหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทั ศน์
กําหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รั บผิดชอบ ดําเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บ รรลุเป้าหมายที่ กําหนดไว้ มีการดําเนินการนิเ ทศ กํากับ ติดตาม ประเมิ นผล
การดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึกษามีก ารกําหนดเป้าหมาย วิสัยทั ศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เ รียน ทุ กกลุ่มเป้าหมาย มีก ารพั ฒ นาครูและบุคลากรทางการศึก ษาให้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตําแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้ ดําเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๒๐
๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึด
หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
๒.๗ สถานศึก ษามี ก ารระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาจากเครือข่า ย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

วิธีการพัฒนา
การพัฒนาครู
บุคลากรทางการ
ศึกษา

ผลการพัฒนา
จานวนชั่วโมงที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
กลุ่ม
สาระ
กิจกรรมพัฒนา 0%
ผู้เรียน
๒๕%

วิทยาศาสตร์
๒๐%

คณิตศาสตร์
๑๑%

พละศึกษา
๗%
ศิลปะ
๖%

การงานอาชีพ
สังคมศึกษา
๑๐%
๙%

ภาษาไทย
๒%
ภาษาต่างประเทศ
๑๐%

๒๑
วิธีการพัฒนา
การมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายใน
การวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ผลการพัฒนา
จานวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
IRPC
๑๓%
บริษัทบางกอกโคเจน
เนอเรชั่นจํากัด
๑๓%

อบจ. ระยอง
๖๒%

บริษัทฮอนดา
๑๒%

การนิเทศ กํากับ
ติดตาม และ
ประเมินผล

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลจากผู้บริหาร
ดี
๙%
ดีมาก
๓๕ %

ระดับคะแนน

ดีเยี่ยม
๕๖%

๘๐ – ๑๐๐
๗๐ – ๗๙
๖๐ – ๖๙
๕๐ – ๕๙
น้อยกว่า ๕๐

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒๒
วิธีการพัฒนา
การนิเทศ กํากับ
ติดตาม และ
ประเมินผล

ผลการพัฒนา
ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลจากผู้บริหาร

ดี
๙%
ดีมาก
๓๕ %

ระดับคะแนน

ดีเยี่ยม
๕๖%

๘๐ – ๑๐๐
๗๐ – ๗๙
๖๐ – ๖๙
๕๐ – ๕๙
น้อยกว่า ๕๐

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓. จุดเด่น
โรงเรียนมีก ารบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เ ทคนิคการประชุม ที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่า ยมีส่วน
ร่วมในการกําหนดวิสัยทั ศน์ พันธกิ จ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีก ารปรับ แผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานกรเรีย นรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครู ผู้ส อนสามารถจั ด การเรี ยนรู้ ได้ อ ย่า งมี คุ ณภาพ มี ก ารดํา เนิน การนิเ ทศ กํ ากั บ ติ ดตาม ประเมิ น ผล
การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔. จุดควรพัฒนา
๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มสี ่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียน
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

๒๓
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ โดย
การดําเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตร ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการประชุมวิชาการ เพื่อปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน มีหลักสูตรท้องถิ่น
โดยจัดรายวิชาเพิ่มเติม เช่น ผ้าบาติก การเพาะเห็ด เป็นต้น และให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เป็น
การสร้างความพร้อมให้นักเรียนในการสอบวัดความรู้ระดับชาติ งานการจัดการเรียนการสอน กําหนดให้ครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการประเมินผลตามสภาพจริง และมีการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม
บริหารงานวิชาการจัดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุม ศึกษาขั้นตอนการวางแผนการจัดการศึก ษา
จัดทําแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ ดําเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สําคัญ ทําวิจัยในชั้นเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และนําผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป
โครงการพัฒ นาบุคลากรครูทุก กลุ่ม สาระการเรียนรู้ โรงเรียนจัดโครงการพัฒ นาบุคลากรครู โดยจัดให้
บุคลากร/ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตามความต้องการ
โดยการส่ง เสริมครูส่ง เข้าร่วมประชุม /อบรม เพื่อสนับสนุนให้ครูได้รับความรู้ ประสบการณ์ม าปรับ ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพแก่นักเรียน งานทะเบียนวัดผล จัดอบรมการใช้เทคโนโลยี ให้
ครูสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลข้อมูลผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกระบวนการคิด
ของนักเรียน ทําให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วในการประเมินผลผูเ้ รียน งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ส่งเสริมให้ครู/บุคลากรทุกกลุ่มสาระพัฒนาตนเองเพื่อนําไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มี
การบูรณาการภาระงาน ชิ้นงานในทุกระดับชั้น โดยจัดทําหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้าง
รายวิชา หน่ วยการเรียนรู้ จัดกิ จกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ตามความสนใจและความถนัดของผู้เ รียน
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิด โดยเน้นการจัดทําโครงงาน เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ในรูปแบบของรายงานหรือโครงงาน ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรเข้าร่วมอบรม/สั ม มนากั บ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิภาพด้ านทั ก ษะ ความชํ านาญใน
การปฏิบัติห น้าที่ ส อน เพื่ อ นําความรู้และประสบการณ์ม าปรับ ใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ม าตรฐานสากล
ตลอดจนกําหนดให้ครูทุกคนทํารายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง นําผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียน
ต่อไป และมีวิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ
๒. ผลการดาเนินงาน
จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิ จ กรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒ นาให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ตามความสนใจ ความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ มีวิธีวัดผลและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๓. จุดเด่น
๑) ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนและช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญทุกคน
๓) ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้ รียน
๔) ครูมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ

๒๔
๕) ครูมีการวิจัยเพือ่ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและนําผลไปใช้พัฒนาผูเ้ รียน
๖) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรู้ โดย
การคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. จุดควรพัฒนา
๑) ควรนําภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้มีการนําภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับผูเ้ รียนให้มากขึ้น
๒) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใช้พฒ
ั นาตนเอง.
๓) ครูและนักเรียนควรนําผลการวัดและประเมินผลมาใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินทั้งด้าน
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนให้มกี ารพัฒนา
ยิ่งๆ ขึ้น
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่
๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการจัดทํามาตรฐาน กําหนดค่า
เป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสภาพ/บริบท
ของโรงเรียน นํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดทํา ขึ้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขอความเห็นชอบ ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ จัดทําเอกสาร
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับครูและผู้เกี่ยวข้อง ๒) จัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึ ก ษามุ่ ง เน้นคุ ณภาพตามมาตรฐาน โดยรวบรวมผลการพั ฒ นาคุณภาพการศึ ก ษาประจํา ปี
ผลประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้อ้างอิงใน
การจัดทําแผนฯ โดยการมีส่วนร่วมของครู/ผูบ้ ริหาร/กรรมการ/ชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้อง เสนอแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ โดยจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในให้ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา มอบหมายงาน
ตามภารกิจอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มี
การประชุม ชี้แจงทํ าความเข้าใจแผนฯ ก่ อน การดําเนินงาน ดําเนินกิจ กรรม/โครงการให้ครบถ้วนตามที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี เก็บรวบรวมหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการไว้เป็น ระบบ
สะดวกต่อการค้นหาและใช้ประโยชน์ แล้ว รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ต่อผู้บริหารโรงเรียนทุก
โครงการ ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลังเสร็จสิ้นโครงการ วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ และใช้ผลการประเมินโครงการเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง แผนพัฒ นาสถานศึกษาอย่างต่อ เนื่อง ๕) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยมี
การนิเ ทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๖) ประเมิน คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) จัดทํารายงานประจําปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึก ษา นําเสนอผลการดําเนินงานรายการ

๒๕
ประจําปีของสถานศึก ษาในปีการศึก ษาที่ ผ่านมา วิ เ คราะห์ผ ลการประเมิ นคุณภาพภายในจากรายงาน
ประจําปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเน้น จุดที่ควรพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามจุด
ที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่เน้นจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้น
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําโครงการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีการจัดประชุม
ชี้แจง ทําความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู
บุค ลากรทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามเข้ า ใจการดํ า เนิ น งานตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา จัดทําแบบประเมิ นประเมินมาตรฐาน ให้ครู และนัก เรียนประเมิ น
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกั นคุณภาพของโรงเรียนประเมินการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๓. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้น
การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้นการมีส่วนร่วม ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องทุกระดับ
๔. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน
นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๓ ดี
จากผลการดําเนินงานโครงการและกิจ กรรมต่างๆ ส่งผลให้ส ถานศึก ษาจัดการพัฒ นาคุณภาพ
การศึก ษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้ง เป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมิน สรุป ว่าได้ระดับ ดี
ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาไว้ ดังนี้ มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริห ารและการจัดการศึก ษาของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่ใน
ระดับดี มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ทั้งนี้สถานศึกษามี การจัดกิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่นจน
มีผ ลการพัฒนาคุณภาพของผู้เ รียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับ ชาติสูง ขึ้น

๒๖
มากกว่าร้อยละ ๒ ผู้เ รียนมี ความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
ความสามารถในการคิดคํานวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีขึ้น และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลัก ษณะตามที่ ส ถานศึก ษากํ าหนดปรากฏอย่างชัดเจนดัง ที่ ปรากฏผล
ประเมิ นในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามี ผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาตรวจสอบผลการดําเนินงานและการปรับ ปรุง แก้ ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัง ที่ป รากฏผล
ประเมินในมาตรฐานที่ ๒ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคั ญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี
วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษาพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ช้สื่อการเรียนรู้ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล
และการประเมิ นผลจากสภาพจริ ง ในทุ ก ขั้น ตอนดัง ที่ ป รากฏผลประเมิ นในมาตรฐานที่ ๓ สถานศึก ษา
ดํา เนิ น งานตามระบบการประกั น คุ ณภาพภายในอย่ า งเป็ น ขั้ นตอนจนเกิ ดคุ ณ ภาพประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสําคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเกิด
ความร่วมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้องมี ความมั่ นใจต่อ ระบบการบริห ารและการจัดการของสถานศึก ษา ดัง ที่ ป รากฏผลประเมิ นใน
มาตรฐานที่ ๔
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๓ (ดี)

๔ (ดีเยี่ยม)

๒๗
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น
สรุปภาพรวม

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีเยี่ยม)

๓ (ดี)

๔ (ดีเยี่ยม)
๓ (ดี)

๒๘

ส่วนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
รายงานประจํา ปี ของสถานศึก ษาถื อ เป็ น ข้ อมู ล สารสนเทศสํ า คัญ ที่ ส ถานศึ ก ษาจะต้อ งนํา ไปวิ เ คราะห์
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓ – ๔ ปี ) และนํ า ไปใช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น จากผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วย
๒) ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
สมบูรณ์ สมส่วน แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ําใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย จิตใจอ่อนโยน
สุภาพ ดังอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้ เ รี ย นโดยภาพรวมควรได้ รั บ การพั ฒ นา
ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะ การอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการจัดกระบวนการ การสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองพร้อมนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สู ง สุ ด และคุ้ ม ค่ า โดยครู ที่ ป รึก ษาเป็ น ผู้
แนะนําที่ ถูก ต้อง และใช้กิ จ กรรมการเรียนการสอน
เป็นองค์ป ระกอบพร้อมการวางแผนการนิเ ทศอย่าง
ต่อเนื่อง

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุม แบบมี ส่วนร่วม การประชุ ม
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อ ให้ทุ กฝ่ายมี ส่วน
ร่วมในการกํ า หนดวิสัยทั ศน์ พั น ธกิ จ เป้าหมายที่
ชั ด เจน มี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึก ษา สภาพปัญ หา ความต้องการ
พัฒ นา และนโยบายการปฏิรูป การศึก ษาที่มุ่ งเน้น
การพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี คุณ ภาพตามมาตรฐานกร
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึก ษา ครูผู้ สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่าง มีคุณภาพ มีการดําเนินการ
นิเ ทศ กํ ากับ ติดตาม ประเมิ นผล การดําเนินงาน
และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ป กครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิ ด เห็ น ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ผู้เรียน
๒. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของผู้ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี ความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

๒๙

จุดเด่น
๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑) ครู มี ก ารวิ เ คราะห์ผู้ เ รี ย นและช่ วยเหลื อ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒) ครู มี แ ผนจั ดการเรีย นรู้ ที่ เ น้นผู้ เ รี ยนเป็ น
สําคัญทุกคน
๓) ครูมีความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
๔) ครูมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
๕) ครูมีการวิจัยเพื่อพั ฒนาสื่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและนําผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
๖) ครู มี ค วามตั้ ง ใจ มุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นา
การสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรี ยนรู้ โดย
การคิด ได้ป ฏิบั ติจ ริง มี ก ารให้ วิธี ก ารและแหล่ ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อ เนื่อ ง นัก เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนให้ความสํา คัญ กั บ การดําเนิ นงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกั นคุณภาพ
การศึก ษากั บ คณะครู บุค ลากรทุ ก ฝ่า ยที่ เ กี่ ยวข้อ ง
อย่ า งชั ด เจน เป็ นประโยชน์ ในการพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยดําเนินการในรูปของ
คณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึก ษาให้กั บ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้องทุ ก
ระดับ

จุดควรพัฒนา
๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑) ควรนํ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ เ ข้ า มามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เ รียนรู้มาก
ยิ่ง ขึ้น โดยสนับ สนุนให้มี ก ารนําภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น
เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ให้มากขึ้น
๒) ควรให้ข้อมู ลย้อนกลับนัก เรียนทั นที เ พื่อ
นักเรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง
๓) ครู แ ละนั ก เรี ย นควรนํ า ผลการวั ด และ
ประเมินผลมาใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิ นทั้ ง ด้าน
การเรียนการสอน เพื่อพัฒ นาการสอนของครูและ
การเรียนของนักเรียนให้มีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้น

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒ นาตนเอง แต่ยัง ขาดการให้
ข้อมู ลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒ นาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้
แต่ยัง ขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนมาตรฐานสากล

๓๐
๔. พัฒนา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลยาเสพติด
๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๖. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๗. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๘. พัฒนาการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ
๙. สร้างความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา

ความต้องการและการช่วยเหลือ
การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

๓๑

ภาคผนวก

๓๒

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทัง้ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ องทีก่ าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึง
ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจามร วาจาสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

(นายลือชัย อนุจิตอนันต์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

๓๓

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
เรื่อง ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนระยอง
วิทยาคมปากน้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา
๒๕๕๙ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจามร วาจาสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

๓๔
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
มีจานวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๘๐ (ดี)
ร้อยละ ๙๐ (ดีเยี่ยม)
ร้อยละ ๙๐ (ดีเยี่ยม)
ร้อยละ ๘๐ (ดี)
ร้อยละ ๙๐ (ดีเยี่ยม)

๓๕

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
เรื่อง การใช้อัตลักษณ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
..................................................................................
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษามีการนิเทศติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กาหนดให้งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ประกอบกับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.
จะประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ตามหลักเกณฑ์วิธีการได้กาหนดให้มี
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า ได้ดาเนินการประชุมครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม 25๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับอัตลักษณ์โรงเรียนระยองวิทยาคม
ปากน้า ดังนี้
อัตลักษณ์ : สุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา
สุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา หมายถึง ผูเ้ รียนมีความรู้สกี ซาบซึง้ ในคุณค่า อารมณ์ของดนตรี กีฬา
ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกอบรม จนเป็นทักษะชานาญ เป็นลักษณะนิสัย รสนิยมของผู้เรียนแต่
ละบุคคล
กลยุทธ์การพัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ตามภารกิจของสถานศึกษา โดยการดาเนินการดังนี้
กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ โครงการนักกีฬาช้างเผือก
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลช่วงชั้นที่ 3 และ 4 กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ฝึกซ้อม แสดง และส่งประกวด
ด้านนาฏศิลป์ไทยและลูกทุง่ กิจกรรมฝึกซ้อม แสดง และส่งประกวดวงดุริยางค์และวงลูกทุง่ ของโรงเรียน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจามร วาจาสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

(นายลือชัย อนุจิตรอนันต์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๖

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
เรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
..................................................................................
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษามีการนิเทศติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กาหนดให้งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ประกอบกับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. จะประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ตามหลักเกณฑ์วิธีการได้กาหนดให้มีกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า ได้ดาเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๐ มกราคม
25๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า ดังนี้
มาตรการส่งเสริม : รณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์
กลยุทธ์การพัฒนามาตรการส่งเสริม
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและเอดส์ ตามภารกิจของสถานศึกษา โดยการ
ดาเนินการดังนี้
โครงการป้องกันแก้ไขสารเสพติดและเอดส์ ได้แก่ กิจกรรมตรวจหารสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน
กิจกรรมกิจกรรมลูกทุง่ ไทยต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ กิจกรรมโรงเรียนเพื่อนเด็กกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาโครงการอบรมนักเรียนแกนนาป้องกันและแก้ปญ
ั หายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
โครงการคุณธรรมน้าความรู้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมผักปลอดสารพิษ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น กิจกรรมธนาคารออมขยะ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจามร วาจาสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

(นายลือชัย อนุจิตรอนันต์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๗

คาสั่งโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ที่ 163 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559
………………………………………………………..
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า ดาเนินการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
การบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จัดทา
รายงาน และนาเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินจากภายนอก
เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอ้านวยการ
1.1 นายจามร
วาจาสิทธิ์
ประธานกรรมการ
1.2 นายชวลิต
ประทุมยศ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวกัลยา
บรรทัดจันทร์
กรรมการ
1.4 นางวนิดา
ใบโพธิ์
กรรมการ
1.5 นางพัณณ์ชิตา
สุขคุ้ม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ให้คาปรึกษา คาแนะนา และอานวยความสะดวกในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
2. คณะกรรมการด้าเนินงานตามมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
2.1.1 นางสาวณัฏฐณิชา
สายป่าน
2.1.2 นางสาวสริยา
กาญจนคลอด
2.1.1มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
2.1.1.1 นายสันติ
เกตุผาสุข
2.1.1.2 นางสุนี
คาหลอม
2.1.1.3 นายสมชาย
หาญเศรษฐสุข
2.1.1.4 นางสิริวรรณ
หาความสุข
2.1.1.5 นางสาวนิตยา
ภูมี
2.1.1.6 นางสายชล
โตสวัสดิ์
2.1.1.7 นางปุณยนุช
ศรีโสภา
2.1.1.8 นางสาวกาญจนา
เกตุรามฤทธิ์
2.1.1.9 นางสาวสริยา
กาญจนคลอด
2.1.1.10 นางสาวณัฏฐนันท์ ไชย์นามน

หัวหน้ามาตรฐาน
รองหัวหน้ามาตรฐาน
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 1)
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 1)
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 1)
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 1)
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 2)
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 2)
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 3)
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 3)
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 4)
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 4)

๓๘
2.1.1.11 นางสาววันเพ็ญ
แสงจันทร์
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 5)
2.1.1.12 นางปฤษฎีกร
ม่วงคุ้ม
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 5)
2.1.1.13 นางอัจฉญา
จูเจริญ
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 6)
2.1.1.14 นางสาวศศิวิมล
ศศิวรกุล
ผู้ช่วย(มฐ.1.1 ข้อ 6)
2.1.2มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1.2.1 นางวิไลภรณ์
อาจพงษ์
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 1)
2.1.2.2 นางสาวนงนุช
ปานาพุทธ
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 1)
2.1.2.3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลริศา วงษ์ภักดี
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 1)
2.1.2.4 นางอรปภา
สงวนกิจ
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 2)
2.1.2.5 นางนิธินาถ
ล้อสินคา
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 2)
2.1.2.6 นางณิชาพร
เมืองศิริ
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 2)
2.1.2.7 นางพวงผกา
กงมนต์
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 2)
2.1.2.8 นางธีรนุช
ป้องเพชร
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 2)
2.1.2.9 นางสาวภัสสร
จันทร์รุ่งอุทัย ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 3,4)
2.1.2.10 นางสุนิสา
นิลฉวี
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 3,4)
2.1.2.11 นายฉลอง
โตสวัสด์
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 3,4)
2.1.2.12 นายวรรณเพ็ญ
เสน่ห์
ผู้ช่วย(มฐ.1.2 ข้อ 3,4)
2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.2.1 นางนีรนุช
นิลพันธุ์
หัวหน้ามาตรฐาน
2.2.2 นางปารณีย์
บุญจริง
รองหัวหน้ามาตรฐาน
2.2.3 นางสาวอรุณศรี
แปลงไธสง
ผู้ช่วย
2.2.4 นางนภัสภรณ์
เจียมวรัชสกุล ผู้ช่วย
2.2.5 นางสาวจรรยาวรรธน์ พิมหะศิริ
ผู้ช่วย
2.2.6 นางสาวกาญจนา
เกตุรามฤทธิ์ ผู้ช่วย
2.2.7 นางภัทราวดี
สนั่นเอื้อ
ผู้ช่วย
2.2.8 นางนิธินาถ
ล้อสินคา
ผู้ช่วย
2.2.9 นายภัควัฒน์
บุญจริง
ผู้ช่วย
2.2.10 นางมัจฉา
กุนาคา
ผู้ช่วย
2.2.11 นางสาวสุจิตตา
แก้วปราณี
ผู้ช่วย
2.3 มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
2.3.1 นางจารุวรรณ
ผิวคา
หัวหน้ามาตรฐาน
2.3.2 นายสันติ
เกตุผาสุข
รองหัวหน้ามาตรฐาน
2.3.3 นายฉลอง
โตสวัสดิ์
ผู้ช่วย
2.3.4 นายสมชาย
หาญเศรษฐสุข ผู้ช่วย
2.3.5 นางนงเยาว์
ยิ่งกว่าชาติ
ผู้ช่วย
2.3.6 นางสุนี
คาหลอม
ผู้ช่วย
2.3.7 นายนพดล
กิมกัว
ผู้ช่วย
2.3.8 นางสาวณัฏฐณิชา
สายป่าน
ผู้ช่วย

๓๙
2.3.9 นางอนุตรา
บุญเพ็ชร
ผู้ช่วย
2.3.10 นายชานาญ
คงมั่น
ผู้ช่วย
2.4 มาตรฐานที่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
2.4.1 นางพัณณ์ชิตา
สุขคุ้ม
หัวหน้ามาตรฐาน
2.4.2 นางนีรนุช
นิลพันธุ์
รองหัวหน้ามาตรฐาน
2.4.3 นางปุณยนุช
ศรีโสภา
ผู้ช่วย
2.4.4 นางสาววันเพ็ญ
แสงจันทร์
ผู้ช่วย
2.4.5 นายศิวพันธ์
อังคุระษี
ผู้ช่วย
2.4.6 นางภัทราวดี
สนั่นเอื้อ
ผู้ช่วย
2.4.7 นางสาวนฏกร
เมืองศิริ
ผู้ช่วย
2.3.8 นางสาวอรัญญา
บุตรศรีภูมิ
ผู้ช่วย
2.3.9 นางมนัสนันท์
มงคลสุข
ผู้ช่วย
2.3.10 นางสาวพัชรินทร์
พัฒน์ธนกฤศิริ ผู้ช่วย
หน้าที่ หัวหน้ามาตรฐานและรองหัวหน้ามาตรฐาน
1. ศึกษามาตรฐานที่รบั ผิดชอบพร้อมประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ศึกษาเกณฑ์การประเมิน รูปแบบวิธีการประเมิน
3. ประสานงาน ชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่คณะกรรมการดาเนินงานตามแฟ้ม
เอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
4. วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นพิจารณา เพื่อสรุป
มาตรฐาน เสนอรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการจัดทารายงานคุณภาพสถานศึกษา
(SAR)
5. นิเทศ ติดตามตามปฏิทินที่กาหนด
หน้าที่ ผู้ช่วยในแต่ละมาตรฐาน
1. ศึกษามาตรฐานทีร่ ับผิดชอบ
2. ศึกษาเกณฑ์การประเมิน รูปแบบวิธีการประเมินตามมาตรฐานและประเด็น
พิจารณาทีร่ ับผิดชอบ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทาแฟ้มมาตรฐานทีร่ ับผิดชอบ
4. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลจากการดาเนินงาน กับหัวหน้ามาตรฐาน
5. เตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงในแต่ละมาตรฐาน พร้อมระบุสถานที่ / กลุ่ม /
งานที่อ้างอิงตามรูปแบบ ขั้นตอนที่กาหนด
6. ดาเนินงานตามปฏิทินที่กาหนด
ทั้งนี้ขอให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบั การแต่งตั้งทุกท่านปฏิบัตหิ น้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้บังเกิดผลดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ ๒6 ธันวาคม 2559

(นายจามร วาจาสิทธิ์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา

๔๐

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
………………………………………….
ตามที่ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
กาหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
โดยมีหลักการสาคัญว่าให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุน และ พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่
หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ เป็นกรรมการร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 คน
เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนด หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 โรงเรียนระยองวิทยาคม
ปากน้า จึงประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้
1. นายจามร วาจาสิทธิ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
2. นายบุญส่ง สมุทรเสน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร
3. นายชวลิต ประทุมยศ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559

(นายจามร วาจาสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

๔๑

ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมประเพณีไทยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

๔๒
การมีส่วนร่วมของนักเรียนกิจกรรมห่มผ้าพระเจดีย์องค์เล็ก ณ วัดปากน้าสมุทรคงคาราม

การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
รับถ้วยพระราชทาน ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข ท่าน้าวัดปากน้า

การมีส่วนร่วมของนักเรียนกิจกรรมห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้า
ณ เจดีย์กลาง เมืองระยอง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔๓
กิจกรรม “ค่ายคอมพิวเตอร์” จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๗ -๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องโสตโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานวิชาการ “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ ๑๖” ปี ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กิจกรรม เปิดบ้าน Openhouse วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นตัวแทนนักเรียนชั้น ม.๓
ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๔๔

วันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ , ๒/๑ และ ๓/๑ จํานวน ๘๙ คน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ “พิชิต STEM” ณ บ้านศิลาชล อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.๔ ณ สวนสนุก สวนสยามวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๔๕

ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.๖ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ตลาดน้าทุ่งบัวชม ณ ปาลิโอ เขาใหญ่ ณ ฟาร์มโชคชัย

โครงการแนะแนวศึกษาต่อแนะแนวโรงเรียนแก่นักเรียน ชั้น ป.๖
ในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

๔๖
วันที่ ๖-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

งานอาลาน้องพี่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักเรียนร่วมแสดงละครรา ณ วัดปากน้าสมุทรคงคาราม
วันที่ ๔- ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔๗

การมีส่วนร่วมของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ช่วยกิจกรรมธาราพาโชค ณ วัดปากน้าสมุทรคงคาราม
วันที่ ๔- ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การมีส่วนร่วมของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ช่วยกิจกรรมธาราพาโชค ณ วัดปากน้าสมุทรคงคาราม

๔๘
วันที่ ๔- ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การมีส่วนร่วมของนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจาปี ๒๕๕๙
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒

การมีส่วนร่วมของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๔๙
ณ หอประชุมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา

การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการปฏิบัติตามประเพณีไทย
และการอนุรักษ์ภูมปิ ัญญาในท้องถิ่นกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

คุณครูวรรณเพ็ญ เสน่ห์ และคุณครูสโรชา อยู่เปี่ยม
นํานักเรียนไปนําเสนอผลงานชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงแรม รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

๕๐
เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๐

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนเข้ารับการประเมินกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับ สพม.เขต ๑๘
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา

คณะกรรมการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครัง้ ที่ ๖๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙

๕๑
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จัดกิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย ในโรงเรียน
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา

๕๒
ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ค่ายผู้นําสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ก้นอ่าว หาดแม่รําพึง จังหวัดระยอง

ได้รับวัลชนะเลิศ

๕๓
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รายการ ฟุตซอลโรงเรียนมาบตาพุด คัพ ประจําปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๐-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในแข่งขันกีฬาฟุตบอล SCG CHEMICALS FA CUP ๒๐๑๖ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
ระหว่างวันที่ ๑๒ สิงหาคม – ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนของเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

๕๔
จังหวัดระยอง ร่วมกับสมคมแต้จิ๋ว จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนกวงฮั๋ว วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน 技能大赛 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระดับภาคตะวันออก)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนระยองวิทยาคม

กิจกรรมค่าย English-Chinese Camp ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนอังกฤษ-จีน

๕๕
ที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายภาษาจีน Chiness Camp ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียน อังกฤษ - จีน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เข้าประกวดแต่งบทกลอนเนื่องในวันสุนทรภู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง “ระยองเมืองท่องเที่ยว”

๕๖
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “วัฒนธรรมนําสังคม”
จัดโดยสถานีวิทยุ กวี เอฟ.เอ็ม ๑๐๐.๕ MHz. และหนังสือพิมพ์ กวี นิวส์ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรม “ทัศนาจร ย้อนรอยนิราศสุพรรณ” โดยนํานักเรียนจํานวน ๙๘ คน
และคุณครู ๑๐ คน ทัศนศึกษา ณ วัดป่าเลไลยก์ เรือนขุนช้างขุนแผน พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
และตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

คุณครูสันติ เกตุผาสุข นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก

๕๗
ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การใช้ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์” ครั้งที่ ๙
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กิจกรรม
เวลา

ลด

๕๘
เรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คุณครูณัฏฐนันท์ ไชย์นามน นํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล ชมเชยในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม การประกวดชุดรีไซเคิล AEC

๕๙
ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นํานักเรียนชั้น เข้าร่วมค่าย STEM จุดประกายนักวิทย์ตัวน้อย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

การแสดงชุด รําถวายพระพรอาศิรวาทบรมนาฏราชินี

๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖
สาระนาฏศิลป์ (ระบํามาตรฐาน ม.ต้น และ ระบําอนุรักษ์ ม.ปลาย)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมสุนทรเมธี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง

๖๑
การแข่งขันร้องเพลงระดับประเทศงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
นางสาวกนกพร เวทวิทยากิจ ได้รบั รางวัลเหรียญทอง ลําดับที่ ๖ จากผูเ้ ข้าแข่งขันจํานวน ๑๒ คน

ร่วมขบวนงานแต่งงาน ที่ภัตตาคารเพลินตา จังหวัดระยอง
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ศึกษาดูงาน

๖๒
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระยอง ณ พิพิธภัณฑ์มรดกไทยหนังใหญ่วัดบ้านดอน
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, วัดป่าประดู่, เจดีย์กลางน้ํา, โรงน้ําปลา สวนศรีเมือง(นมัสการพระอังคีรส)
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

งานต้อนรํากลองยาวต้อนรับชาวต่างชาติในงานมงคลสมรสของประเทศอินเดีย
ณ โรงแรมMarriott Resort & Spaระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๖๓
นางภัทราวดี สนั่นเอื้อ กรรมการ แข่งขันรายการ Web ประเภท Text Editer
นายฐิติพงษ์หงษ์น้อย กรรมการ แข่งขันรายการ การสร้างเกมสร้างสรรค์

คณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จ.ระยอง
มาศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนสีขาว ณ ห้อง TO Be Number one
เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค ๒๕๕๙ ของกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา

๖๔
คุณครูพัณณ์ชิตา สุขคุ้ม
๑. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ประเภทครูผสู้ อนยอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี ๒๕๕๙
๒. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก
๓. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ประเภทครูผสู้ อนยอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชาติ

โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัฒโณทัยพายัพ และ ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๕
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ศูนย์พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนระยองวิทยาคม

ครูนฏกร เมืองศิริ ได้ไปศึกษาดูงานเรือ่ งการศึกษาต่อและแนวทางการขอทุนการศึกษาทีป่ ระเทศจีน
เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองอู้ซีและหางโจว ประเทศจีน

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
เพื่อบรรลุผลตามแนวทางการวัดผลประเมินผลแบบ PISA
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

๖๖
เข้ารับการอบรมเรื่องการพัฒนาครูแกนนําด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp (รุ่นที่ ๔)
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ Boot Camp โรงเรียนชลกัลยานุกูล จังหวัดชลบรี

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน ๗ คน ศึกษาดูงานศึกษาด้านภาษาไทย
ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

๖๗
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design
ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps และการวัดประเมินผลของ Authentic Assessment ตามหลักสูตรอิง
มาตรฐานในศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พทิ ยาคาร จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรม “พัฒนาครูด้วยการปฏิรปู กระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ ๒๑”
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

๖๘
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ได้มอบหมายครูสันติ
เกตุผาสุข เข้าร่วมประกวดผลงาน “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยส่งผลงานประเภท Best Practice ด้านนวัตกรรมปฏิบัตทิ ี่เป็น
เลิศ ชื่อ “การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ร ล และคําควบกล้ํา ร ล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ร ล และคําควบกล้ํา
ร ล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสําหรับนักเรียนพิการ
ด้วยการพัฒนาหนังสือที่ทกุ คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
หลักสูตรการผลิตหนังสือเรียนและเอกสารความรู้ที่ติดบาร์โค้ดสองมิตสิ ําหรับการอ่านออกเสียง (GR)
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๖๙
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ คณะครูไปเข้าร่วมกิจกรรมวันครู
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม

รับรางวัลคุรุปูชนีย์
ประจําประการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๗๐
การแข่ง OBEC AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

ครูณิชาพร เมืองศิริ
ได้รับรางวัล คุณแม่ดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙

