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ค ำน ำ 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา        
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า  
ทุกป ีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน       
เป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน        
ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก          
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 
  ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
        นายเผ่าชาย    ชาญเช่ียว 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
                20  เมษายน  2565 
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บทสรุปของผู้บริหำร 
ภำพรวมของคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ชื่อเร่ือง  :  รายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน :  เรืองวิทย์พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร  
ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม 3 มำตรฐำน  : ดี 
      กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ได้สนับสนุนให้ครูมีการจัดท าแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) มีการวิเคราะห์ผู้เรียน คัดกรองนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน  มีการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ปรับสภาพตามสถานการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID19) มีการก ากับติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีไม่มีความพร้อมใน 
การเรียนแบบออนไลน์ ครูท าวิจัยเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา มีการนิเทศติดตามการสอนโดยครูผู้นิเทศและ
ผู้บริหาร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID19) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนของนักเรียนให้มากท่ีสุด ซึ่งสามารถท าให้การจัด 
การเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวผ่านไปได้ด้วยดี นักเรียนท่ีเรียนรู้แบบออนไลน์ได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน ก าหนดบทบาทและขอบข่ายของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยการร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค จุดเด่น  จุดด้อย น าผลการวิเคราะห์มาจัดกิจกรรม โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียน ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการก ากับและติดตามอย่างเป็นระบบ ค านึงถึงผู้เรียน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพและประเภทของความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  นักเรียนท่ี
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้มีการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการ  (เรียนร่วม) มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ  สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองท้ังทางด้านการสอนและการพัฒนา
วิชาชีพเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ มีการศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พัฒนาและส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น ปลอดภัย จัดท าแหล่งสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อีกท้ังยังมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้และน าความรู้ 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรับปรุงห้องเรียนให้พร้อม สะดวก สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน จากการจัดการเรียนรู้กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เกิดผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์  คือ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทองระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี 2564  ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อีกท้ังยังมีชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีมีการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ
เงิน ระดับประเทศ ปีท่ี 2 ประจ าปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ประจ าป ี2564  
 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีหลักสูตรท่ี
ตอบสนองยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น ของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน สนับสนุนและ
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ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทักษะอาชีพ ส่งเสริมการจัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนเชิงบวก 
จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ด าเนินกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

จุดเด่น 
 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเช่ือมโยงหรือแก้ปัญหาสถานการณ์จริง  ผ่านกระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรมได้ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา การใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้จากการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ 
การงานอาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้งานอาชีพผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย เพื่อน ามาพัฒนา มีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพท่ีเป็นระบบ โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีหลักสูตรท่ีตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้น ของส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างครบถ้วน 
 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (Active Learning) มีการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง จัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มีการส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
จากภายนอกสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
ครูและนักเรียนด าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  การจัดการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยเน้นการวัดผลตามสภาพจริง ครูทุกคนมีการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาใน  
ครั้งต่อไป มีการตรวจสอบและจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  (เรียนร่วม) คณะครูมี 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ทุกสัปดาห์อย่างต่ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีการก ากับติดตาม
กิจกรรมนิเทศภายใน 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 ควรสนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ควรส่งเสริมการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(Active Learning) ควรอบรมพัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด าเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และ
ยกระดับผลทดสอบ O-NET ให้สูงขึ้น ส่งเสริมพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีในการสอน การจัดท าแผนการสอน
ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและบริบทโรงเรียน  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีให้ครบทุกช้ันเรียน 
แก้ไขและพัฒนานักเรียนด้วยการท าวิจัยท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปใ ช้แก้ปัญหาได้จริง น าผล 
การวิเคราะห์ผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถำนศึกษำ: โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
 ท่ีอยู่: หมู่ท่ี 1  ต าบลวังควง     อ าเภอพรานกระต่าย    จังหวัดก าแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62110 
 สังกัด: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร 
 โทรศัพท์: 055-853063 โทรสาร : 055-853062 E-Mail : rwps.ac.th   
 เปิดสอน: ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
2. กำรบริหำรจัดกำรแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
 วิสัยทัศน์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม (Vision) 

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม มุ่งจัดการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ สร้างคนดีด้วยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม (Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศในการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ 
 4. ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคมน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
 เอกลักษณ์สถำนศึกษำ 
  To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
 อัตลักษณ์สถำนศึกษำ 
  มารยาทงาม 
3. ข้อมูลบุคลำกร 
    3.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ช่ือ- ชื่อสกุล อำย ุ
อำย ุ

รำชกำร (ปี) 
ต ำแหน่ง / 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ วิชำเอก 

1 นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว 57 29 ผู้อ านวยการโรงเรียน การศึกษามหาบัณฑิต 
การบริหาร
การศึกษา 

2 นายมานะ จันทร์ต้น 39 9 รองผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต 
การบริหาร
การศึกษา 

3 นายจเด็ด  ห้อยพรมราช 43 10 รองผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต 
การบริหาร
การศึกษา 
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    3.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 3.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 3.4 สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 5 15 

2. คณิตศาสตร์ 6 16 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 15 

4. ภาษาอังกฤษ 5 16 

5. สังคมศึกษา 6 14 

6. คอมพิวเตอร์ 3 15 

7. เกษตร 1 14 

8. อุตสาหกรรมศิลป์ 2 14 

9. บรรณารักษ์ 1 14 

10. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 18 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง 
เจ้ำหน้ำที่

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 3 38 3 3 8 55 

เฉล่ีย 5.45 69.09 5.45 5.45 14.55  

บุคลากร 

ต่ ากว่า 
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม
ท้ังหมด 

จ านวน 6 29 20 - 55 

เฉล่ีย 10.91 52.73 36.36 -  

9.84% 

52.10% 

38.07% 

ต่ ากว่า ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
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สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

11. ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ 4 14 

12. จีน 3 17 

รวม 45  

 
    3.5 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2564  รวม  743  คน 
 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 

เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 4 72 70 142 36 

ม.2 4 51 85 136 34 

ม.3 4 61 54 115 29 

รวม 12 184 209 393  

ม.4 4 55 71 126 32 

ม.5 4 51 63 114 29 

ม.6 4 58 52 110 28 

รวม 12 164 186 350  

รวมทั้งหมด 24 348 395 743  

 
         ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พ.ย. 64 

 3.6 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 87.83 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 90.09 
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4. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2564  

 4.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

รวม
เฉล่ีย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.1 70.74 54.24 71.46 53.73 59.19 60.99 68.45 89.34 

ม.2 50.00 58.56 63.09 60.90 66.14 56.43 41.93 62.02 

ม.3 69.24 62.16 56.14 59.12 60.28 100.00 72.55 64.65 

ม.4 67.93 66.68 64.65 72.30 78.15 78.59 80.07 83.62 

ม.5 24.30 66.18 68.10 79.58 55.60 84.91 62.44 83.62 

ม.6 74.67 71.95 72.41 91.46 77.32 96.39 91.41 78.38 

ร้อยละ 59.48 63.30 65.98 69.52 66.11 79.55 69.47 76.93 68.79 

 

59.48 

63.3 

65.98 

69.52 

66.11 

69.47 

79.55 

76.93 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 

ศิลปะ 

สุขศึกษา 

การงานอาชีพ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
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  4.1.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลรวมของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.58 
 
 

82.39 82.35 79.13 
83.33 84.21 

90.91 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ระดับช้ัน 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 142 0 25 52 65 117 82.39 

ม.2 136 0 24 52 60 112 82.35 

ม.3 115 0 24 30 61 91 79.13 

ม.4 126 0 21 33 72 105 83.33 

ม.5 114 0 18 35 61 96 84.21 

ม.6 110 0 10 29 71 100 90.91 

รวม 743 0 122 231 390 621 83.58 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห ์ และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 



8 

 4.1.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านขึ้นไป 

สรุปผลรวมของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านขึ้นไป ร้อยละ 100 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 142 0 24 52 82 134 100 

ม.2 136 0 21 54 61 115 100 

ม.3 115 0 18 33 64 97 100 

ม.4 126 0 13 37 76 113 100 

ม.5 114 0 16 34 64 98 100 

ม.6 110 0 7 23 80 103 100 

รวม 743 0 99 233 427 660 100 

100 100 100 100 100 100 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

2.22% 

77.79% 

13.33% 

4.44% 2.22% 

ผู้บรหิาร 
ข้าราชการครู 
พนกังานราชการ 
ครูอตัราจ้าง 
เจ้าหน้าทีอ่ืน่ๆ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่ำนขึ้นไป 
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4.1.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2563 - 2564 
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รำยวิชำ 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  
(O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563/2564 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม 

ปี 2563 ป ี2564 เพิ่ม/ลด คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 42.98 40.31 -2.67 -6.62 

ภาษาอังกฤษ 27.48 24.67 -3.17 -12.85 

คณิตศาสตร์ 18.54 21.15 2.61 12.34 

วิทยาศาสตร์ 26.58 28.06 1.48 5.27 

เฉลี่ยรวม -1.75 -1.86 

49.46 

28.93 
20.89 

26.56 

42.98 
27.48 

18.54 26.58 

40.31 

24.67 21.15 
28.06 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

แผนภมูเิปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2562-2564 
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รำยวิชำ 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  
(O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่6 ปีกำรศึกษำ 2562/2563 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม 

ปี 2562 ปี 2563 ป ี2564 เพิ่ม/ลด คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 34.03 35.27 

(ไม่ได้ 
สมัครสอบ) 

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 

 

33.99 
28.25 

21.94 20.63 24.23 

34.03 31.32 
21.57 17.13 24.23 

35.27 
30.87 

22.93 
15.76 

25.85 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ปีการศึกษา 2561-2563 
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 4.1.5 ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน 

 
 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน ด้านการเขียน ด้านการส่ือสาร ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดค านวณ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลการประเมินการศึกษา 
2 ด้าน มีค่าสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ผู้เรียนร้อยละ 
83.58 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการเขียน ผู้เรียนร้อยละ 83.58 มีผล
การประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร ผู้เรียนร้อยละ 62.80 มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนร้อยละ 78.83 มีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ ผู้เรียนร้อยละ 63.30 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป  
ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
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 4.1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก สถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.1.6.1 สภาพเขตพื้นท่ีบริการ 
 เขตพื้นท่ีให้บริการ 2  ต าบล  ได้แก่ 
 1. ต าบลวังควง ได้แก่ บ้านวังควง บ้านลานสะเดา บ้านคุยป่ารัง บ้านจันทร์มณี บ้านหนองเสือ  
บ้านคุยมะม่วงหอม บ้านนานอก บ้านหนองทราย บ้านวังตะกู บ้านลานทอง บ้านลานกระทิง บ้านวังตาปล่ัง 
บ้านลานทองน้อย  
 2. ต าบลท่าไม้ ได้แก่ บ้านเก่า บ้านวังชะโอน บ้านนาทองค า บ้านไร่พัฒนา บ้านหนองร่ม บ้านท่าไม้ 
บ้านคลองสงกรานต์ บ้านหนองจระเข้ บ้านหนองมะคึก บ้านวังไม้แดง บ้านสมอโคน บ้านขุนแผนพัฒนา  
บ้านน้ าดิบมะพร้าว  
      4.1.6.2 สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบ่งเป็น 2 ต าบล 
คือ ต าบลท่าไม้ มีประชากรประมาณ 8,658 คน และต าบลวังควง มีประชากรประมาณ 6,625 คน          
โรงเรียนมีเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ    มีอาณาเขต ติดต่อกับ ท่ีดินของเอกชน หมู่บ้าน บ้านลานสะเดา 
ทิศใต้        มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้าน บ้านเก่า 
ทิศตะวันออก  มีอาณาเขต ติดต่อกับ ถนนสายวังควง – ท่าไม้แดง 
ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อท่ีดินของเอกชน 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และรับจ้าง อาชีพเสริมได้แก่ เผาถ่าน หาของป่า และ

จักสาน มีรายได้เฉล่ีย  40,000 บาท ต่อปี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  การศึกษาโดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 6 

      4.1.6.3 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้งาน 
1.  ห้องสมุดมีขนาด 10X20 ตารางเมตร (จ านวน 3 ห้องเรียน) มีหนังสือในห้องสมุดท้ังหมดจ านวน 

13,810 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป   
2. ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน   4  ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  3 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน  1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  จ านวน  1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จ านวน  2 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา จ านวน  1 ห้อง 
 ห้องจริยธรรม   จ านวน  1 ห้อง 
 ห้องพยาบาล   จ านวน   1 ห้อง 
3. คอมพิวเตอร์  จ านวน 121 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน    92 เครื่อง 
 ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  20 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    9 เครื่อง 
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4.1.6.4 เรียนรู้ภายในโรงเรียน  

 

4.1.6.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.6. ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / 

นักเรียนในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
  1. พระมหาบุญส่ง ญาณส วโร             ให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นนักเรียนท่ีดี 
  2. นางสาวสมบูรณ์  สีใส                 ให้ความรู้เรื่อง สารเสพติด 

ระบุแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน สถิติกำรใช ้(จ ำนวนคร้ัง / ป)ี 

1. สวนสุขภาพ สวนสมุนไพร 
2. สวนป่าต้นไม้ประจ าจังหวัด 
3. สวนไม้ในวรรณคดีไทย 
4. ห้องจริยธรรม 
5. ห้องคอมพิวเตอร์ 
6. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
7. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
8. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
9. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  
10. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  
11. ห้องสมุดโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
12. แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

150 
85 
72 
250 
320 
250 
420 
420 
420 
420 
420 
420 

ระบุแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน สถิติกำรใช ้(จ ำนวนคร้ัง/ป)ี 
 

1. อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
2. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
3. บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 
4. วัดเขาพระ 
5. วัดสุวรรณาราม 
6. เขายอดเหล็ก 
7. คลองแม่ระกา 
8. อ่างเก็บน้ าวังตะก ู

 

1 
1 
1 
8 
10 
14 
12 
1 
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ส่วนท่ี 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ดี 
 1.   กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมได้สนับสนุนให้ครูมีการจัดท าแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) จัดกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพ         
ของผู้เรียนจากการวิเคราะห์ผู้เรียน ครูมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ปรับสภาพตามสถานการณ์
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID19)  
มีการก ากับติดตามช่วยเหลือนักเรียน ส าหรับนักเรียนท่ีไม่มีความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ มีการนิเทศ
การสอนโดยครูผู้นิเทศก์และผู้บริหาร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID19) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนของนักเรียนให้มากท่ีสุด ซึ่งสามารถ 
ท าให้การจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวผ่านไปได้ด้วยดี  นักเรียนท่ีเรียนรู้แบบออนไลน์ได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเท่าทัน 

 2.   ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลการด าเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมีผล 
การด าเนินงานตามท่ีสถานศึกษาประกาศค่าเป้าหมายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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มำตรฐำน/ประเด็น เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิด 
ค านวณ 

1.1.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิวิชา
ภาษาไทยตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 
1.1.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิวิชา
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 
1.1.3 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิวิชา
คณิตศาสตร์ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 
1.1.4 นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะใน 
การอ่าน ฟัง พูด เขียนและต้ังค าถามหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

1.1.1 นักเรียนร้อยละ 59.48 มีผลสัมฤทธ์ิวิชา
ภาษาไทย ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 
1.1.2 นักเรียนร้อยละ 66.11 มีผลสัมฤทธ์ิวิชา
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 
1.1.3 นักเรียนร้อยละ 63.30 มีผลสัมฤทธ์ิวิชา
คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 
1.1.4 นักเรียนร้อยละ 83.58 มีทักษะใน 
การอ่าน ฟัง พูด เขียนและต้ังค าถามหา
ความรู้เพ่ิมเติม ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 

2) มีความสามารถใน 
การวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

1.2.1 นักเรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 
1.2.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิด
วิเคราะห์กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
1.2.3 นักเรียนร้อยละ 75 เกิดการเรียนรู้
สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เชื่อมโยง
หรือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงผ่าน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ 

1.2.1 นักเรียนร้อยละ 83.58 ผ่าน 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ
ดี ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด  
1.2.2 นักเรียนร้อยละ 65.98 มีทักษะการคิด
วิเคราะห์กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  
1.2.3 นักเรียนร้อยละ 78.83 เกิดการเรียนรู้
สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เชื่อมโยงหรือ
แก้ปัญหาสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ 

3) มีความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 

1.3.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมโดยผ่านกิจกรรม  
สะเต็มศึกษา 

1.3.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมโดยผ่านกิจกรรม สะเต็ม
ศึกษา 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

1.4.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้จากการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 

1.4.1 นักเรียนร้อยละ 78.83 มีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูจ้ากการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 

1.5.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ย 2.5 ข้ึนไป 
1.5.2 ร้อยละ 75 ของนักเรียนผ่าน 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

1.5.1 นักเรียนร้อยละ 67.11 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ย 2.5 ข้ึนไป  
1.5.2 นักเรียนร้อยละ 83.58 ผ่าน 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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มำตรฐำน/ประเด็น เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.6.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและ 
เจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพ 
1.6.2 นักเรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมิน
การจัดการเรียนรู้งานอาชีพผ่านกระบวนการ
คิดปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตได้ 

1.6.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่อการงานอาชีพ  
1.6.2 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน
การจัดการเรียนรู้งานอาชีพผ่านกระบวนการ
คิดปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตได้ 

   

มำตรฐำน/ประเด็น เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

2.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่เกณฑ์
สถานศึกษาก าหนด 

2.1.1 นักเรียนร้อยละ 100  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่เกณฑ์
สถานศึกษาก าหนด 

2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 

2.2.1 นักเรียนร้อยละ90 ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันส าคัญและท้องถ่ิน 
2.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป ์
2.2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรม
คุณธรรมศลีธรรมน าการศึกษา 
2.2.4 นักเรียนร้อยละ 100 มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.2.1 นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันส าคัญและท้องถ่ิน  
2.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
2.2.3 นักเรียนร้อยละ 100 ปฏิบัติกิจกรรม
คุณธรรมศลีธรรมน าการศึกษา  
2.2.4 นักเรียนร้อยละ 100 มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

2.3.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
การส่งเสริมประชาธิปไตย 
2.3.2 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ภาษาอังกฤษและวัน Christmas และ
กิจกรรม Chinese New Year 

2.3.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน 
การส่งเสริมประชาธิปไตย  
2.3.2 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ภาษาอังกฤษและวัน Christmas และ
กิจกรรมChinese New Year 
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มำตรฐำน/ประเด็น เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

2.4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ในเรื่อง 
สุขบัญญัติ 10 ประการ 
2.4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะทางด้าน
กีฬาและนันทนาการ 
2.4.3 นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน 
การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบาย 
มุขอื่น ๆ 
2.4.4 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมท ูบี นัมเบอร์วัน 

2.4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ในเรื่อง 
สุขบัญญัติ 10 ประการ  
2.4.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะทางด้าน
กีฬาและนันทนาการ  
2.4.3 นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน 
การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และมีพฤติกรรม
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด และอบายมุข 
อื่น ๆ  
2.4.4 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมทู บี นัมเบอร์วัน 
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ตำรำงที่ 1 ตำรำงกำรเปรียบเทียบทำงกำรเรียนกับค่ำเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตาราง ประเด็นการพิจารณาท้ังหมด 13 ประเด็น เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดจ านวน 7 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 53.84 
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ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย 

ผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ 

ผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร ์

ทักษะการฟัง พูด อ่านเ ขียนตั้งค าถาม 

อ่าน คิด วิเคราะห์ 

คิดวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ 

บูรณาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ 

สามารถสร้างนวัตกรรม 

สามารถใช้เทคโนโลยี 

ผลสัมฤทธิ์ 2.5 ขึ้นไป 

การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

ความรู้และเจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพ 

เรียนรู้งานอาชีพผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง 
ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 
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ตำรำงที่ 2 ตำรำงกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะอนัพึงประสงค์กับค่ำเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตาราง ประเด็นการพิจารณาท้ังหมด 12 ประเด็น เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดจ านวน 12 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 สรุป ประเด็นพิจารณาท้ัง 2 ตาราง เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 76.92 
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ร่วมกิจกรรมตามประเพณ ี

เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะฯ 

ศีลธรรมน าการศึกษา 

จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมประชาธิปไตย 

ร่วมกิจกรรมภาษาต่างประเทศ 

มีความรู้เรื่องสุขบัญญัติ10ประการ 

ทักษะด้านกีฬา 

จิตส านึกคัดแยกขยะ 

รณรงค์ยาเสพติด 

สมาชิกชมรม To be no.1 

ค่าเป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 
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3. จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
 2. นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปใช้เช่ือมโยง
หรือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ 
 3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยผ่านกิจกรรม สะเต็มศึกษา 
 4. นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้จากการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
 5. นักเรียนมีความสารมารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
 6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อการงานอาชีพ 
          7. นักเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้งานอาชีพผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

4. จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรสนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2. ควรส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 3. ควรอบรมพัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและ
ความต้องการของครูอย่างต่อเนื่อง 
 4. ควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 5. ควรด าเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดและ
ยกระดับผลทดสอบ O-NET ให้สูงขึ้น 
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มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ :  ดีเลิศ 
 1. กระบวนกำรพัฒนำ 
   สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน  ก าหนดบทบาทและขอบข่ายของแต่ละฝ่าย 
อย่างชัดเจน ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยการร่วมมือจากทุกฝ่าย ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย น าผลการวิเคราะห์มาจัดกิจกรรมโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการก ากับและติดตามอย่างเป็นระบบ 
ค านึงถึงผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน ตามศักยภาพและประเภทของความต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอสามารถใช้ประโยชน์
เต็มศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองท้ังทางด้านการสอน  และการพัฒนาวิชาชีพ
เพื่อเล่ือนวิทยาฐานะ มีการศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พัฒนาและส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ (PLC) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น ปลอดภัย  จัดท าแหล่งสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จัดท าแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้นักเรียนและชุมชน ได้เรียนรู้และน าความรู้ 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรับปรุงห้องเรียนให้พร้อม สะดวก สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน จากการจัดการเรียนรู้กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เกิดผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์  คือ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทองระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี 2564 อีกท้ังมีชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีมีการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน 
ระดับประเทศปีท่ี 2 ประจ าปี 2564  และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดีมาก ประจ าป ี2564  
 2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 - โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 - โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในยกระดับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
  - โรงเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเผยแพร่ได้  

 - โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการประเมินครู ร้อยละ 100  
 - โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

       - โรงเรียนมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อให้มีหลักสูตร    
สถานศึกษา ท่ีเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับท้องถิ่น  

           - โรงเรียนจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพและประเภทของ
ความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

   - ครูผ่านการอบรมและพัฒนาทางวิชาชีพของตนเอง 20 ช่ัวโมง/ปี 
   - ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  

           - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอส าหรับนักเรียน และมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย  
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           - โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน    
โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ  และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้
ประโยชน์เต็มศักยภาพ  

   - โรงเรียนส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
          - รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564  
   - ชมรม TO BENUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์ มีการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน 

ระดับประเทศปีท่ี 2 ประจ าปี 2564 
   - รางวัล โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ประจ าปี 2564 

 3. จุดเด่น 
 1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยให้บุคลากรในโรงเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย เพื่อน ามาพัฒนาต่อไป 
 2. มีการด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพที่เป็นระบบโดยมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

3. มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีหลักสูตรท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ 
นโยบายจุดเน้น ของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วน 

 4. จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ควรส่งเสริมพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีในการสอน 
  2. ควรส่งเสริมพัฒนาครูในการจัดท าแผนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและบริบทโรงเรียน 
 3. ควรส่งเสริมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีให้ครบทุกช้ันเรียน 
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มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ :  ดี 
 1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องท าให้มีหลักสูตร          
ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์  นโยบายจุดเน้นของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วน ก าหนดการเรียน      
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ Active Learning    
ครูมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  ปรับสภาพตามสถานการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID19) มีการก ากับติดตามช่วยเหลือนักเรียน
ส าหรับนักเรียนท่ีไม่มีความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ มีการนิเทศการสอนโดยครูผู้นิเทศก์และผู้บริหาร 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID19) ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักเรียนให้ได้มากท่ีสุด มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ        
ทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษา   
จัดท าแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถน าความรู้     
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้  อย่างเต็มศักยภาพ ครูและนักเรียนด าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ครูทุกคนศึกษาการจัด 
การเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้น 
การวัดผล ตามสภาพจริง ครูทุกคนมีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
หลักการวิจัย   ในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาในครั้งต่อไป การตรวจสอบและจัดการศึกษาเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแนวทาง PLC  
ทุกสัปดาห์ อย่างต่ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
 2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 - ครูมีการปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 - ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ Active Learning  
          - ครูมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
 - โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
 - นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษา  
 - นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
 - ครูและนักเรียน ด าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน  
 - ครูและนักเรียนด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
 - ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
 - มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นการวัดผลตามสภาพจริง  
           - ครูทุกคนด าเนินการการท าวิจัยในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาในครั้งต่อไป  
 - จัดการศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (เรียนรว่ม)  
 - คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแนวทาง PLC ทุกสัปดาห์อย่างต่ า   
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
 - โรงเรียนมีการก ากับติดตามกิจกรรมนิเทศภายใน ทุกภาคเรียน 
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 3. จุดเด่น 
 

 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  Active Learning ครูมีการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง จัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มีการส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
จากภายนอกสถานศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  
อย่างเต็มศักยภาพ ครูและนักเรียน ด าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  ครูทุกคนศึกษาการจัดการเรียน 
การสอนโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยเน้นการวัดผล 
ตามสภาพจริง ครูทุกคนมี     การวิเคราะห์และแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักการวิจัย
ในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาในครั้งต่อไป การตรวจสอบและจัดการศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ (เรียนร่วม) คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแนวทาง PLC ทุกสัปดาห์ 
อย่างต่ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีการก ากับติดตามกิจกรรมนิเทศภายใน 
 4. จุดทีค่วรพัฒนำ 
 1. ควรมีการแก้ไขและพัฒนานักเรียนด้วยการท าวิจัยท่ีเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและแก้ปัญหาได้จริง 
 2. ควรน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน ให้ตรงตามกับศักยภาพของผู้เรียน 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
จุดเด่น 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
 2. นักเรียนเสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้เช่ือมโยง
หรือแก้ปัญหาสถานการณ์จริง ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ 
 3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยผ่านกิจกรรม สะเต็มศึกษา 
 4. นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้จากการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
 5. นักเรียนมีความสารมารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
 6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อการงานอาชีพ 
          7. นักเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ ผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
         ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยให้บุคลากรในโรงเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย เพื่อน ามาพัฒนาต่อไป 
 2. มีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพที่เป็นระบบโดยมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

3. มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีหลักสูตรท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ 
นโยบายจุดเน้นของส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานครบถ้วน 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  Active Learning ครูมีการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง จัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มีการส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
จากภายนอกสถานศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
อย่างเต็มศักยภาพ ครูและนักเรียน ด าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  ครูทุกคนศึกษาการจัดการเรียน 
การสอนโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยเน้นการวัดผลตาม
สภาพจริง ครูทุกคนมีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หลักการวิจัยใน 
ช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาในครั้งต่อไป  การตรวจสอบและจัดการศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ (เรียนร่วม) คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแนวทาง PLC ทุกสัปดาห์ 
อย่างต่ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีการก ากับติดตามกิจกรรมนิเทศภายใน 
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จุดท่ีควรพัฒนำ 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 1. ควรสนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 3. ควรอบรมพัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและ
ความต้องการของครูอย่างต่อเนื่อง 
 4. ควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  
 5. ควรด าเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดและ
ยกระดับผลทดสอบ O-NET ให้สูงขึ้น  
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 1. ควรส่งเสริมพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีในการสอน 
  2. ควรส่งเสริมพัฒนาครูในการจัดท าแผนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและบริบทโรงเรียน 
 3. ควรส่งเสริมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีให้ครบทุกช้ันเรียน 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
 1. ควรมีการแก้ไขและพัฒนานักเรียน ด้วยการท าวิจัยท่ีเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและแก้ปัญหาได้จริง 
 2. ควรน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามกับศักยภาพของผู้เรียน 
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ค าส่ังโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 

ท่ี ๐๒๖ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจค าส่ัง 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๑/๒๕๔๖  ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ขอแต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑  นายเผ่าชาย ชาญเช่ียว  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายมานะ  จันทร์ต้น  กรรมการ 
๑.๓  นายจเด็ด  ห้อยพรมราช  กรรมการ 
๑.๔  นางพนิดา  เกตุวงษ์   กรรมการ 
๑.๕  นายนิพนธ ์  ทองหล่อ           กรรมการ 
๑.๖  นางสาวกฤษณา      ทิมสี       กรรมการ 
๑.๗  นางสาวยุพิน          ส่องแสง    กรรมการ 
๑.๘  นายไพรัตน ์ หอมมาลา  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ให้ค าปรึกษาสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๒.๑  นางพนิดา  เกตุวงษ์          ประธานกรรมการ 
   ๒.๒  คณะครูโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  กรรมการ 

๒.๒  นายไพรัตน์    หอมมาลา    กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าท่ี   ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกนัก าหนดค่าเป้าหมายและ
ก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

๓.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๑  นายไพรัตน์  หอมมาลา  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางสาวจิราวรรณ   เกตุแก้ว   กรรมการ 
  ๓.๓  นางสาวกมลรัตน์    พวงเงิน   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี  -  ประสานงานการประเมินภายในของแต่ละมาตรฐาน 
          -  เก็บรวบรวมเอกสาร 
  - จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินภายในสถานศึกษา 
๔.  คณะกรรมการการประเมินภายในสถานศึกษา 
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 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๔.๑.๑ นายปรีชา  เกิดพงษ์        ประธานกรรมการ 
  ๔.๑.๒ นายณัฏฐากรณ์ นันต๊ะแก้ว      กรรมการ 
  ๔.๑.๓ นางสาวศศิภา ศรีสม   กรรมการ 
  ๔.๑.๔ นางสาววาสนา หลวงปวน                กรรมการ 
  ๔.๑.๕ นางสาวกมลวัลย์ ธีรพงศ์สกล    กรรมการ 

   ๔.๑.๖ นางปวิตรา พลลา   กรรมการ 
   ๔.๑.๗ นางสาวกรรณิกา ทองดี                 กรรมการ 
   ๔.๑.๘ นางสาวรัตตินันท์ นทีประสิทธิพร     กรรมการ 
   ๔.๑.๙ นางสาวฐาปนีย์ คุ้มเณร               กรรมการ 
   ๔.๑.๑๐ นายธีรภัทร ์ สิงห์งาม                      กรรมการ 
   ๔.๑.๑๑ นายศราวุธ บัวผัน                       กรรมการ 
   ๔.๑.๑๒ นายธวัชชัย ต ามะ                       กรรมการ 
   ๔.๑.๑๓ นางสาวกมลชนก บัวแย้ม              กรรมการ 
   ๔.๑.๑๔ นายนิพนธ ์ สงเช้ือ                        กรรมการ 
   ๔.๑.๑๕ นางสาวปาริชาติ พุกช่ืน    กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๔.๒.๑ นางสาวกฤษณา ทิมสี           ประธานกรรมการ 
 ๔.๒.๒ นายนิพนธ ์ ทองหล่อ  กรรมการ  
 ๔.๒.๓ นางสาวยุพิน ส่องแสง                 กรรมการ 
 ๔.๒.๔ นายอนิรุทธิ ์ ทวนธง                    กรรมการ 
 ๔.๒.๕ นางสาวชุติมา แพงมี                   กรรมการ 
 ๔.๒.๖ นายเก่งกาจ  ซ่อนกล่ิน                 กรรมการ 
 ๔.๒.๗ นายฉัตรชัย   เครือสิงห์                   กรรมการ 
 ๔.๒.๘ นางสาวปรวรรณ  บุญประเสริฐ    กรรมการ 
 ๔.๒.๙ นางสาวทิวาทิพย์  วงษ์อ๊อด           กรรมการ 
 ๔.๒.๑๐ นางสาวศรีสุภา เทศข า     กรรมการ 
 ๔.๒.๑๑ นายไพเราะ   ขัดสุข     กรรมการ 
 ๔.๒.๑๒ นายชนะภัย    ศิริเจริญ      กรรมการ  
 ๔.๒.๑๓ นางสาวยุพเยาว์ จันทร์มี    กรรมการ 
 ๔.๒.๑๔ นายกติกา   บัวผา                  กรรมการ 
 ๔.๒.๑๕ นางสาวกมลฉัตร์ ทองโชติ   กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑.๑ นางพนิดา  เกตุวงษ์                    ประธานกรรมการ 
 ๓.๑.๒ นายอภินันท์   นาโตนด   กรรมการ 
 ๓.๑.๓ ว่าท่ีร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย            กรรมการ 
 ๓.๑.๔ นายธีรสิทธิ์   ดิสกุล                      กรรมการ 
 ๓.๑.๕ นางสาวพิชชาภา  บุญนิตย์         กรรมการ 
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 ๓.๑.๖ นายอชิรสิทธิ์   ไชยสิงห์             กรรมการ 
 ๓.๑.๗ นางสิริวลี   เครือสิงห์    กรรมการ 
 ๓.๑.๘ นายวุฒิชัย   ระถาพล    กรรมการ 
 ๓.๑.๙ นายชนะภัย    ศิริเจริญ      กรรมการ 
 ๓.๑.๑๐ นางสาววรินยุพา ศรีเมือง    กรรมการ 
 ๓.๑.๑๑ นายอธิพัฒน์   อินทพงษ์    กรรมการ 
 ๓.๑.๑๒ นางสาววชนิตา   เจ็กพ่วง    กรรมการ 
 ๓.๑.๑๓ นางสาวฐัมพิตา  อินตา     กรรมการ 
 ๓.๑.๑๔ นายทวีศักดิ์   โทนสังอินทร์           กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี  จัดกิจกรรมให้ได้มาตรฐาน และเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด 

   ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
                 ( นายเผ่าชาย    ชาญเช่ียว ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 


