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คำนำ 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผล
สำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน      
เป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก          
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  
ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมในปีการศึกษา  2564  ต่อไป 

        นายเผ่าชาย    ชาญเชี่ยว 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
                27 พฤษภาคม  2564 
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ส่วนที่ 1   
บทสรุปของผู้บริหาร 

ภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ชื่อเรื่อง  :  รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน :  เรืองวิทย์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  
ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
 ที่อยู:่ หมู่ที่ 1  ตำบลวังควง     อำเภอพรานกระต่าย    จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62110 
 สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
 โทรศัพท์: 055-853063 โทรสาร : 055-853062 E-Mail : rwps.ac.th   
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม 3 มาตรฐาน  : ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. มีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่   

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
- กิจกรรม STEM 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
- กิจกรรมยกระดับสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้    
- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยศาสตร์พระราชา 
       - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
                - โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
       - กิจกรรมพัฒนาและขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 
       - กิจกรรม To be No.1 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
3.1  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษานอกเวลาเรียนได้ 
3.2  โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมได้ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับผู้เรียน 
3.3  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเทคนิคการสอน การจัดทำสื่อ   
การเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
3.4  ส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 



  5

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่   

    สถานศึกษามีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โรงเรียนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ที่สามารถยกระดับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาได้ สถานศึกษามีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถเผยแพร่ได ้ สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มี

ประสิทธิภาพ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน สถานศึกษามี
การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็น

ไปตามหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับท้องถิ่น สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่ม
เป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพและประเภทของความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ครูผ่านการอบรมและพัฒนาทางวิชาชีพของตนเอง 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น มีการศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครูมีการ
พัฒนาและส่งเสริมให้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรียน และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้า
ถึงได้ง่าย สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ครูและนักเรียน ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
        กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษานั้นแบ่งได้ ดังนี้ 

 1. ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้พร้อมบริการและปลอดภัยเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
อย่าง  เต็มศักยภาพ 
 2. มีการพัฒนาบุคลากรผู้สอนในด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอนและการประเมินผลเพื่อให้
สอดคล้องกับการเรียนในยุค Thailand 4.0 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. มีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  

 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมได้กำหนดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีผลการ

ดำเนินงานดังนี้ ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning ครูมี
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง จัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยน  
เรียนรู้ร่วมกัน มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษา นักเรียนทุ กคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ครูและนักเรียนดำเนิน
โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้
จากการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ครูทุกคนศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยเน้นการวัดผลตามสภาพ
จริง ครูทุกคนมีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักการวิจัย
ในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาในครั้งต่อไป การตรวจสอบและจัดการศึกษาเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
แนวทาง PLC ทุกสัปดาห์อย่างต่ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีการกำกับติดตามกิจกรรมนิเทศภายใน 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนด้วยการทำวิจัยใน

ชั้นเรียน 
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ส่วนที่ 2   
รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
 ที่อยู:่ หมู่ที่ 1  ตำบลวังควง     อำเภอพรานกระต่าย    จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62110 
 สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
 โทรศัพท์: 055-853063 โทรสาร : 055-853062 E-Mail : rwps.ac.th   
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
2. การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 
 วิสัยทัศน์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม (Vision) 

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม มุ่งจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ สร้างคนดีด้วยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม (Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามมาตรฐานการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศในการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ 
 4. ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
 เอกลักษณ์สถานศึกษา 
  To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
 อัตลักษณ์สถานศึกษา 
  มารยาทงาม 
3. ข้อมูลบุคลากร 
    3.1 ข้อมูลผู้บริหาร 

ที่ ชื่อ- ชื่อสกุล อายุ

อายุ 
ราชการ 

(ปี)

ตำแหน่ง / 
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชาเอก

1 นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว 57 29 ผู้อำนวยการโรงเรียน การศึกษามหาบัณฑิต

การบริหาร

การศึกษา

2 นายมานะ จันทร์ต้น 39 9 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต

การบริหาร

การศึกษา
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    3.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
   

   3.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 3.4 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน)
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)

1. ภาษาไทย 5 15

2. คณิตศาสตร์ 6 16

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 13

4. ภาษาอังกฤษ 7 16

5. สังคมศึกษา 6 14

6. คอมพิวเตอร์ 3 15

7. เกษตร 1 14

8. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 14

9. บรรณารักษ์ 1 14

10. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 18

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู
พนักงาน

ราชการ
ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่

อื่นๆ
รวมทั้งหมด

จำนวน 2 38 3 3 2 48

เฉลี่ย 4.17 79.17 6.25 6.25 4.17

บุคลากร

ต่ำกว่า 
ปริญญา

ตรี

ปริญ 
ญาตรี

ปริญญา

โท

ปริญญา

เอก

รวม

ทั้งหมด

จำนวน - 29 19 - 48

เฉลี่ย - 60.42 39.58 -

42.22%
57.78%

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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    3.5 ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2563  รวม  707  คน 

         ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 63 

สาขาวิชา จำนวน (คน)
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)

11. ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ 4 14

12. จีน 3 17

รวม 46

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง

เพศ

รวม เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย หญิง

ม.1 4 59 84 143 36

ม.2 4 69 56 125 31

ม.3 4 67 65 132 33

รวม 12 195 205 400

ม.4 4 58 62 120 30

ม.5 4 58 53 111 28

ม.6 3 50 50 100 33.00

รวม 11 154 153 307

รวมทั้งหมด 23 349 358 707



  10

4. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  
 4.4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ร้อยละ 75 

  

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป

84.95

84.25

96.96

72.89

90.08

82.75

78.81

79.59

75.01

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์ฯ
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะฯ
การงานอาชีพฯ

ระดับ

ชั้น

รายวิชา(พื้นฐาน)

รวมเฉลี่ย

ม.1 73.45 77.45 84.02 72.99 79.57 91.83 90.72 89.11 89.80

ม.2 75.56 76.33 79.11 84.82 94.64 77.87 99.55 68.77 70.98

ม.3 59.34 80.56 71.92 81.90 82.76 36.64 100 84.38 78.44

ม.4 82.72 81.07 74.99 78.81 - 79.44 98.33 83.59 93.71

ม.5 76.51 79.11 79.3 77.99 93.45 75.57 93.68 87.62 96.80

ม.6 82.5 83.00 83.5 100 100 76.00 99.5 92.00 80.00

ร้อยละ 75.01 79.59 78.81 82.75 90.08 72.89 96.96 84.25 84.95 82.81
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  4.4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 

   
   

   

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

91.9094.49
87.2887.9390.17

95.62

ระดับชั้น

จำนวน 
นักเรียน

ผลการประเมิน

ระดับดี 
ขึ้นไป

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ม.1 137 - 6 52 79 131 95.62

ม.2 112 - 11 36 65 101 90.17

ม.3 116 - 14 34 68 102 87.93

ม.4 118 - 15 30 73 103 87.28

ม.5 109 - 6 36 67 103 94.49

ม.6 100 - 4 32 64 96 96.00

รวม 692 - 56 220 416 636 91.90
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           4.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
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 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

9895.4190.6891.3891.0795.62

ระดับชั้น

จำนวน 
นักเรียน

ผลการประเมิน
ระดับดี 
ขึ้นไป

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ม.1 137 - 6 49 82 131 95.62

ม.2 112 - 10 34 68 102 91.07

ม.3 116 - 10 36 70 106 91.38

ม.4 118 - 11 31 76 107 90.68

ม.5 109 - 5 35 69 104 95.41

ม.6 100 - 2 28 70 98 98.00

รวม 692 - 44 213 435 648 93.64
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          4.4.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
  ปีการศึกษา 2562 - 2563  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

  

  

รายวิชา

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562/2563 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม/ลด คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย 49.46 42.98 -6.48 -15.07

ภาษาอังกฤษ 28.93 27.48 1.45 5.28

คณิตศาสตร์ 20.89 18.54 -2.35 -12.68

วิทยาศาสตร์ 26.56 26.58 0.02 0.07

เฉลี่ยรวม -7.36 -22.4

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563

0

12
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25

37
.5

50

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

26.58

18.54

27.48

42.98

26.56
20.89

28.93

49.46

32.8224.5425.548.22

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที6่ ปีการศึกษา 2561/2562 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม/ลด คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย 34.03 35.27 1.24 3.52

สังคมศึกษา 31.32 30.87 -0.45 -1.46

ภาษาอังกฤษ 21.57 22.93 1.36 5.93

คณิตศาสตร์ 17.13 15.76 -1.37 -8.69

วิทยาศาสตร์ 24.23 25.85 1.62 6.27

เฉลี่ยรวม 2.4 5.57

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2563 

0

9

18

27

36

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

25.85

15.76

22.93

30.87

35.27

24.23

17.13
21.57

31.32
34.03

24.2320.6321.9428.2533.99

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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         4.4.5 ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน 

 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน ด้านการเขียน ด้านการสื่อสาร ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดคำนวน ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลการประเมินการศึกษา 
5 ด้านมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ผู้เรียนร้อยละ 
95.62 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการเขียน ผู้เรียนร้อยละ 95.62          
มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ 73.95 มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนร้อยละ 80.63 มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวน ผู้เรียนร้อยละ 79.59 มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ 79.80 มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 
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การอ่าน

การเขียน

การสื่อสาร

การใช้เทคโนโลยี
การคิดคำนวน
การสร้างนวัตกรรม
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95.6295.62
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 4.4.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก สถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.4.6.1 สภาพเขตพื้นที่บริการ 
 เขตพื้นที่ให้บริการ 2  ตำบล  ได้แก่ 
 1. ตำบลวังควง  ได้แก่  บ้านวังควง  บ้านลานสะเดา  บ้านคุยป่ารัง  บ้านจันทร์มณี  
บ้านหนองเสือ  บ้านคุยมะม่วงหอม  บ้านนานอก  บ้านหนองทราย   บ้านวังตะกู  บ้านลานทอง     
บ้านลานกระทิง บ้านวังตาปลั่ง  บ้านลานทองน้อย  
 2. ตำบลท่าไม้ ได้แก่ บ้านเก่า บ้านวังชะโอน บ้านนาทองคำ บ้านไร่พัฒนา  บ้านหนองร่ม  บ้านท่าไม้ 
บ้านคลองสงกรานต์ บ้านหนองจระเข้  บ้านหนองมะคึก บ้านวังไม้แดง บ้านสมอโคน บ้านขุนแผนพัฒนา  
บ้านน้ำดิบมะพร้าว  
      4.4.6.2 สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบ่งเป็น 2 ตำบล 
คือ ตำบลท่าไม้ มีประชากรประมาณ 8,658 คน  ตำบลวังควง มีประชากรประมาณ 6,625 คน   
มีเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ    มีอาณาเขต ติดต่อกับ ที่ดินของเอกชน หมู่บ้าน บ้านลานสะเดา 
ทิศใต้        มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้าน บ้านเก่า 
ทิศตะวันออก  มีอาณาเขต ติดต่อกับ ถนนสายวังควง – ท่าไม้แดง 
ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อที่ดินของเอกชน 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และรับจ้าง อาชีพเสริมได้แก ่เผาถ่าน  

หาของป่า และจักสาน มีรายได้เฉลี่ย  40,000 บาท ต่อปี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  การศึกษา
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 

      4.4.6.3 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 
1.  ห้องสมุดมีขนาด 10X20 ตารางเมตร (จำนวน 3 ห้องเรียน) มีหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดจำนวน 

13,810 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป   
2. ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน   4  ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน  3 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติภาษาไทย  จำนวน  1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน  2 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา จำนวน  1 ห้อง 
 ห้องจริยธรรม   จำนวน  1 ห้อง 
3. คอมพิวเตอร์  จำนวน 121 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน    92 เครื่อง 
 ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   20 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    9 เครื่อง 
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4.4.6.4 เรียนรู้ภายในโรงเรียน  

4.4.6.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

4.4.6.6. ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู /
นักเรียนในปีการศึกษาที่รายงาน 
  1. พระมหาบุญส่ง ญาณสํวโร             ให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี 
  2. นางสาวสมบูรณ์  สีใส                 ให้ความรู้เรื่อง สารเสพติด 

ระบุแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้(จำนวนครั้ง/ปี)

1. อุทยาประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
2. อุทยาประวัติศาสตร์สุโขทัย 
3. บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 
4. วัดเขาพระ 
5. วัดสุวรรณาราม 
6. เขายอดเหล็ก 
7. คลองแม่ระกา 
8. อ่างเก็บน้ำวังตะกู

1 
1 
1 
8 
10 
14 
12 
1

ระบุแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้(จำนวนครั้ง / ปี)

1. สวนสุขภาพ สวนสมุนไพร 
2. สวนป่าต้นไม้ประจำจังหวัด 
3. สวนไม้ในวรรณคดีไทย 
4. ห้องจริยธรรม 
5. ห้องคอมพิวเตอร ์
6. สวนวิทยาศาสตร์ 
7. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
8. ห้องคหกรรม 
9. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
10.ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
11. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  
12. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  
13. หอ้งสมดุโรงเรยีนเรอืงวทิยพ์ทิยาคม

150 
85 
72 
250 
320 
96 
250 
240 
420 
420 
420 
420 
420
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 ครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) จัดกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนจากการวิเคราะห์ผู้เรียน มีการวัดประเมิน
ผลตามสภาพจริงของผู้เรียนโดยพิจารณาความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขึ้นและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ
สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้  
 -นักเรียนร้อยละ 75.01 มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ตามเกณฑ์สถานศึกษากำหนด 
 -นักเรียนร้อยละ 72.89 มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์สถานศึกษากำหนด 
 -นักเรียนร้อยละ 79.59 มีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์สถานศึกษากำหนด 
 -นักเรียนร้อยละ 91.90 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้งคำถามหาความรู้เพิ่มเติม ตามเกณฑ์
สถานศึกษากำหนด  
 -นักเรียนร้อยละ 91.90 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับด ีตามเกณฑ์สถานศึกษา
กำหนด  
 -นักเรียนร้อยละ 79.80 มีทักษะการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์สถาน
ศึกษากำหนด  
 -นักเรียนร้อยละ 81.60 เกิดการเรียนรู้สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้  

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ
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 -นักเรียนร้อยละ 79.80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยผ่านกิจกรรม สะเต็มศึกษา  
 -นักเรียนร้อยละ 89.41 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้จากการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร  
 -นักเรียนร้อยละ 82.81 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป  
 -นักเรียนร้อยละ 91.90 ผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  
 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และ 6 ร้อยละ 79.22 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการงาน
อาชีพ  
 -นักเรียนร้อยละ 84.95 ผ่านการประเมินการจัดการเรียนรู้งานอาชีพผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ และได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี ้ 
 -นักเรียนร้อยละ 93.64 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่เกณฑ์สถานศึกษากำหนด  
 -นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญและท้องถิ่น  
 -นักเรียนร้อยละ 84.25 มีความสามารถในการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์  
 -นักเรียนร้อยละ 100 ปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา  
 -นักเรียนร้อยละ 100 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
 -นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตย  
 -นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษและวัน Christmas และ
กิจกรรมChinese New Year  
 -นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาวะตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 -นักเรียนร้อยละ 73 มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ  
 -นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ในเรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ  
 -นักเรียนร้อยละ 96.96 มีทักษะทางด้านกีฬา  
 -นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และจิตสำนึกในเรื่องการคัดแยกขยะ 
 -นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและอบายมุขอื่นๆ  
 -นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมชมรมทู บี นัมเบอร์วัน   
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ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบทางการเรียนกับค่าเป้าหมาย 

จากตาราง ประเด็นการพิจารณาทั้งหมด 13 ประเด็น เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
     กำหนด จำนวน 12 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 92.31 
ตารางที่ 2 ตารางการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับค่าเป้าหมาย 

   

จากตาราง ประเด็นการพิจารณาทั้งหมด 14 ประเด็น เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
    จำนวน 12 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 85.71 
สรุป ประเด็นพิจารณาทั้ง 2 ตาราง เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
      คิดเป็นร้อยละ 89.01 
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แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
1. สนับสนุนให้มีการทำวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. พัฒนาครูในรูปแบบที่หลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จำเป็น ของโรงเรียนและความต้องการ
ของครูอย่างต่อเนื่อง 
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
    สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยให้บุคลากรในโรงเรียนร่วม
กันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย นำผลมาจัดกิจกรรมโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพที่เป็นระบบโดยมีความร่วมมือจาก    
ทุ กฝ่าย สถานศึ กษา ได้ กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและแผนปฏิบั ต ิ กา รประจำป  ี                     
โรงเรียนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สถานศึกษาจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละฝ่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพและประเภทของความ

ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ สถานศึกษาให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ กำหนดให้ครูต้อง
ผ่านการอบรมและพัฒนาทางวิชาชีพของตนเองและส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น โดยมีการศึกษาดูงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สถานศึกษามีสภาพ
แวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรียน และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่
เข้าถึงได้ง่าย สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้
ประโยชน์เต็มศักยภาพ สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้     
ครูและนักเรียน ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการเรียนรู้  
ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 
 - โรงเรียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป ี 
 - โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในยกระดับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
  - โรงเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถเผยแพร่ได ้ 

 - โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินครู ร้อยละ 100  
 - โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - โรงเรียนมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้มีหลักสูตรสถาน
ศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับท้องถิ่น  

   - โรงเรียนจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพและประเภทของ
ความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  

   - ครูผ่านการอบรมและพัฒนาทางวิชาชีพของตนเอง 20 ชั่วโมง/ปี 
   - ครูมีการศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง  
   - ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  
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   - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรียน และมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย  

   - โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน    
โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้
ประโยชน์เต็มศักยภาพ  

   - โรงเรียนส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ครูและนักเรียน  
แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 1. โครงการพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีในการสอน 
  2. โครงการพัฒนาครูในการจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและบริบทโรงเรียน 
 3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีให้ครบทุกชั้นเรียน 
  



  24

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

   โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทำให้มีหลักสูตรที่ตอบ
สนองยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วน กำหนดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยตั้งค่าเป้าหมายดังนี้ ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ          
Active Learning ครูมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  จัดให้มีเวทีทางวิ ชาการให้นักเรียนทุกคนได้
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการทั้งภายในและ          
ภายนอกโรงเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษา นักเรียนทุกคนได ้            
รับการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ครูและนักเรียนดำเนินโครงงาน
คุณธรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว ครูทุกคนศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายโดยเน้นการวัดผลตามสภาพจริง ครูทุกคนมีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักการวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาในครั้งต่อไป การตรวจ
สอบและจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามแนวทาง PLC ทุกสัปดาห์อย่างต่ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีการกำกับติดตามกิจกรรมนิเทศภายใน 

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 
 - ครูมีการปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 - ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning  
          - ครูมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
 - โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
 - นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษา  
 - นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
 - ครูและนักเรียน ดำเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน  
 - ครูและนักเรียนดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
 - ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
 - มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยเน้นการวัดผลตามสภาพจริง  
           - ครูทุกคนดำเนินการการทำการวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาในครั้งต่อไป  
 - จัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม)  
 - คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทาง PLC ทุกสัปดาห์อย่างต่ำ   
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
 -โรงเรียนมีการกำกับติดตามกิจกรรมนิเทศภายในทุกภาคเรียน 
แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนด้วยการทำวิจัยในชั้น

เรียน


