ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ลักษณะเด็กไทย
หัวใจพอเพียง 4.0 เป็นเด็กดีมีความพอเพียงและคุณธรรม แม่นยาและลูกซึ่งในความรู้ด้วยการสืบสอบ
รับผิดชอบสร้างนวัตกรรมด้วยการทาโครงงาน พร้อมเชี่ยวชาญชานาญการใช้ ICT
โรงเรียนมีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ด้านความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษ์ความเป็นไทย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ตระหนักรู้คุณค่าร่วมกัน
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีความมุ่งมั่นในการทางาน และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร จัดกิจกรรม โครงการยุวเกษตรกร โครงการสว.รย.รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม โครงงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้มีการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ ออกกาลังกายในโรงเรียนในวันที่เรียนวิชาพลศึกษาและช่วงเลิกเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนร่วม
แข่งขันกับกิจกรรมกีฬาสีภายใน และส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
กิจกรรมการแสดงออกทางดนตรีนาฏศิลป์ ฝึกร้อง รา เต้น ให้นักเรียนสร้างงานคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ ร่วม
ทางานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการแสดงออกอย่างถูกวิธีเพื่อพัฒนางานนาฏศิลป์ดนตรีออกสู่สายตาประชาชน ร่วม
การแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน
และรู้จักใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และสามารถนาเสนอผลงาน เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการอาชีพ
ระเบิดความคิดพิชิตไอเดีย
โรงเรียนได้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิน ใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ด้วย
กิจกรรมการเปรียบเทียบ จัดลาดับเหตุการณ์ เล่าเรื่อง มีการสรุปความคิดโดยให้เหตุผล มีการนาเสนอทักษะ
การคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายด้วยวิธีการของผู้เรียน รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดการเรียนรู้
เพื่ อ ฝึ ก ทั กษะและพั ฒ นาการคิ ด มี การส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นเรียนรู้ด้ ว ยตนเอง จากประสบการณ์ โดยการท า
โครงงานในรายวิชาต่าง ๆ อย่างน้อย 2 โครงงาน เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานศิลปะสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีวิธีหรือรูปแบบ
การสอนโดยการสอนแบบโครงงาน แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีการจัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็น ตามหลักสู ตร โครงการ “ระเบิดความคิดพิชิต ไอเดีย ” กับการงานอาชีพ
รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สรุปความคิดของตนเองจากเรื่อที่อ่าน ฟัง ดู และสามารถถ่ายทอด
หรือสื่อสารโดยการูดและเขียน เช่น กิจกรรมรักการอ่านของกลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากาหนด โดยการส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระมีเครื่องมือวัดและ
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ประเมินที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เน้นคาถามเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า และวัดครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม มีการกาหนด
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนสูงขึ้น เพื่อท้าทายความสามารถของนักเรียนในแต่ละปี มีฐานที่มาของการกาหนด
เกณฑ์ถูกต้องเหมาะสม มีรายวิชา/สาระเพิ่มเติมที่ให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถระดับสูง (Honor
Course) กาหนดเกณฑ์ตามความต้องการของครูผู้สอน มีการกาหนดนโยบาย วิธีการ และรูปแบบการรายงาน
ผลการเรียน เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบ ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน สาระครบถ้วน ทุก
ฝ่ายเกิดความเข้าใจร่วมกันและมั่นใจในผลการเรียนที่นาเสนอ การจัดทาเอกสารหลักฐานครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางานอยู่เสมอ กระตุ้นให้ครูผู้สอนนาผลการเรียนไปวางแผนเพื่อ
พัฒนาการเรียนของตนให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้น โดยมีการนาผลการเรียนของนักเรียนไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน โดยกาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน จัดทาวิจัยในชั้นเรียน จัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียน และได้
มีการนาผลการเรียนไปปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งฝ่ายวิชาการ ได้
ตรวจสอบสมุดประเมินผลรายวิชา หรือปพ.5 โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระดาเนินการตรวจและรายงาน
ฝ่ายวิชาการ หลังสอบกลางภาคเรียนฝ่ายวิชาการ จะดาเนินการตรวจสอบอีกครั้ง มีการนิเทศติดตามผลการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือวัดผลอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการวัดผลมีการใช้ข้อสอบ การ
ปฏิบัติจริง และการใช้แฟ้มสะสมงาน มีการแจ้งผลการเรียนเฉลี่ยให้นักเรียน/ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียนเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้นักเรียน/ผู้ปกครอง
ทราบทุกภาคเรียนเพื่อการปรับปรุงพัฒนา แจ้งผลการประเมินผลการเรียนระดับชาติ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้/
นักเรียน/ผู้ปกครองทราบเพื่อการปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการทางาน โดยมีการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ วาง
แผนการทางาน ตัดสินใจ ร่วมกลุ่มกันทางาน แก้ไขปรับปรุงงานเป็นระยะ รักการทางานในอาชีพของท้องถิ่น
มีการฝึกทักษะการทางานโดยใช้ระบบกลุ่มในทุกรายวิชา และในกิจกรรมเสริมต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทา
โครงงานในรายวิชาต่าง ๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงาน
ภาษาไทย โครงงานนาฏศิลป์ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์
โครงงานรายวิชา IS (Independent Study) และโครงงานอาชีพ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา จากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และนาเสนอ กิจกรรมใน
โครงการ สว.รย.รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมระเบิดความคิดพิชิตไอเดียกับการงานอาชีพ กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมตกแต่งเทียนจานาพรรษา ออกแบบประดิษฐ์พานไหว้ครู กิจกรรมกีฬาสี
นักเรียนได้ออกแบบอุปกรณ์เชียร์ แสตนเชียร์ ท่าเต้นของเชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น ผู้เรียนได้มีโอกาสนาเสนอ
ผลงานของตนเองหรือกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ ได้รับฟังคาวิจารณ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่น
2. ผลการดาเนินงาน
ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความสามารถ
ในด้านการสื่อสาร ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี รวมทั้งมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่
การศึกษากาหนด จึงส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนร้อยละ 50ขึ้นไป สูงกว่าเกณฑ์ของ
สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
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ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอารมณ์สดชื่น แจ่มใส
ร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด นักเรียนมี
สุนทรียภาพในการแสดงออกทางดนตรีนาฏศิลป์ มีบุคลิกภาพ ทักษะการแสดงออกอย่างถูกวิธี สง่างาม
จากการฝึกหัดนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง มีรายได้ระหว่างเรียน สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง โรงเรียน จังหวัด
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านคุณธรรม ทาให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความกตัญญูกตเวที
ต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเป็นคนดีของสังคม เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา
3. จุดเด่น
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความสามารถในด้านการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าระดับชาติ
ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอารมณ์สดชื่น แจ่มใส ร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด นักเรียนมีสุนทรียภาพในการแสดงออกทาง
ดนตรีนาฏศิลป์ มีบุคลิกภาพ ทักษะการแสดงออกอย่างถูกวิธี สง่างาม จากการฝึกหัดนาฏศิลป์ ศิลปะ
การแสดง มีรายได้ระหว่างเรียน สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง โรงเรียนและชุมชน
4. จุดที่ควรพัฒนา
ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2559 ต่ากว่า ปีการศึกษา 2558 ควรมีโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับให้ดีขึ้น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา ความสามารถทางวิชาการมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมทั้งสี่งาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผน
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ ให้คาแนะนา คาปรึกษา เอาใจใส่การจัด
การศึกษา โรงเรียนส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อรับฟังความ
คิด เห็ น และขอความเห็ น ชอบในการด าเนิ น งาน และการจั ด การศึ กษา เช่น ขอความเห็ น ชอบการจั ดท า
หลักสูตรสถานศึกษา การออกระเบียบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ นอกจากนี้ ยังขอความเห็ น ชอบในการด าเนิ น งาน
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตาขวัญ เป็นต้น ทั้งนี้อยู่ในความกากับดูแลการขับเคลื่อนการดาเนินงานจาก
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คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียน
ที่จบออกไปแต่ละรุ่นสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เกือบทุกคน
โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของท้องถิ่น
เรื่อยมา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน และความสนใจของผู้เรียน โดยคานึงถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนในด้านต่าง ๆ และปลูกฝังการทาประโยชน์เพื่อสังคม โรงเรียนมีการจัดการนิเทศการสอนและประเมิน
การใช้หลักสูตร โดยการนิเทศการสอนของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดทาแบบสอบถามความ
พึงพอใจด้านการจัดทาหลักสูตร มีการกาหนดกิจกรรมกากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี แต่ละกลุ่มสาระฯ มีการสรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงานต่างๆ มีการสรุปแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมวิชาการ และประชุมครูอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง ใช้การได้ดีนาไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้านโดยมีการจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร ห้องประชุม หอพัก ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีสุนทรียภาพ โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็น
สาคัญ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น และปลอดภัยต่อ
ผู้เรียนนอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่
มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางสานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น โดยหลักสูตรที่จัดทาขึ้นมี
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายของการศึกษา มีแผนการ
เรียนที่เหมาะกับผู้เรียน มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจและ
ความต้องการตรงตามศักยภาพของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขกับการเรียน โรงเรียนมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขกับการเรียนครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน พร้อมทั้งกิจกรรมที่จัด
ขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ครูผู้สอนสามารถเลือกวิธีการจัดการศึกษาจากข้อมูลที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของสภาพวิชาและมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆ รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
มาใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่าง ๆ
ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถศึกษาต่อในระดับสถาบันการศึกษาได้ร้อยละ 90 และครู
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ
โรงเรียนมีอาคารสถานที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง เหมาะสาหรับทากิจกรรม
ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมในด้านของอาคารเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ และสร้าง
บรรยากาศของภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นอยู่เสมอโดยเน้นความแข็งแรงของอาคารเรียน การรักษา
ความปลอดภัยของเวรยาม และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก มีการจัดโครงการ กิจกรรมให้ผู้เรียนมี
สุขอนามัยที่ดี มีสุนทรียภาพ โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ และมีการจัดห้องสมุดให้มี
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ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมระเบิดความคิดพิชิตไอเดีย ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ โครงงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้สวนกาแฟ สวนยางพารา แปลงผักไฮโดร
โปนิกส์ ฯลฯ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย การทาโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การทาสบู่จากกาแฟ การอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การทาหนังใหญ่ การทาศิราภรณ์ โรงเรียนจัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเองได้
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่
มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางสานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น โดยหลักสูตรที่จัดทาขึ้นมี
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายของการศึกษา มีแผนการ
เรียนที่เหมาะกับผู้เรียน มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจและ
ความต้องการตรงตามศักยภาพของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและ
มีความสุขกับการเรียน โรงเรียนมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขกับการเรียน
ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน พร้อมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้น
ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ครูผู้สอนสามารถเลือกวิธีการจัดการศึกษาจากข้อมูลที่
หลากหลาย ตามความเหมาะสมของสภาพวิชาและมีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆ รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า เก่ง ดี และมีความสุข ตัวอย่างเช่น นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถศึกษาต่อในระดับสถาบันการศึกษาได้ร้อยละ 95 ครูและนักเรียนได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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3. จุดเด่น
ผลจากการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ทาให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม คณะครูได้รับรางวัลคนดี
ศรีนครินทร์ รางวัล OBEC AWARD รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลคุรุปูชนีย์ นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 และรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก
4. จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่
1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน 3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) จัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7) จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
8) โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนการจัดทาข้อกาหนด
เกี่ยวกับ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนโดยศึกษามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา แล้วนาข้อมูล
ของสถานศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อจัดทามาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน มีการร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกาหนดกรอบเวลาการดาเนินงานและมี
การนาแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีการจัดทาสารเทศ และข้อมูลนักเรียน ครู และบุ
คลาการรายบุคคลที่เป็นหมวดหมู่ พร้อมใช้งานในการวางแผนการจัดการศึกษา สามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการ
ใช้ข้อมูลได้ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลความก้าวหน้า เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการจัดทารายงาน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจาปี เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมีจุดเน้นที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการกาหนดค่า
เป้าหมายความสาเร็จ มีการกาหนดวิธีการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับ
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดาเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ กิจกรรมกาหนดไว้ และมี
การกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีการจัดทาระบบสารสนเทศไว้เป็น
หมวด หมู่ ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้ได้ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนปีละ 1 ครั้ง และจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็น
รายงานประจาปีโดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาเสนอหน่วยงานต้น
สังกัด ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง
3. จุดเด่น
โรงเรียนดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมโดยดาเนินการในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
4. จุดที่ควรพัฒนา
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
สรุปผลลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม
จากผลการดาเนิน โครงงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามศักยภาพและความ
ต้องการของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของชุมชนท้องถิ่น
จนส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นในหลาย ๆ วิชา ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสาร ความสามารถในการคิด การ
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้ดี มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่
สถานศึกษากาหนด ดังปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษานั้น มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ์ โครงการ
กิจกรรมและดาเนินการตามแผนแบบมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เป็นระยะ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตร และบริบทของ
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ
พัฒนาและแก้ไขนักเรียนเป็นรายบุคคล วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและใช้เครื่องมือหลากหลาย ในด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษามีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของงานประกันคุณภาพจนเกิด
คุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

