
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self – Assessment  Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕61  

 
 
 
 
 

โรงเรียนระหานวิทยา 
ต าบลระหาน  อ าเภอบึงสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

(ก าแพงเพชร – พิจิตร) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
        คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment  Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕61   
โรงเรียนระหานวิทยาต าบลระหาน  อ าเภอบึงสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร   ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 
และให้น าผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ) 
                                      ( นายเกรียงศักดิ์ แสวงเจริญ ) 
                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                          โรงเรียนระหานวิทยา 
        วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           ค าน า 

  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลนั้น  

โรงเรียนระหานวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น  

โรงเรียนระหานวิทยาขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ 
และหวังว่ารายงานที่จัดท าขึ้นนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาได้ 
 
 
       
                                                         ( นายสมเกียรติ     ผ่องจิต ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนระหานวิทยา    
                               วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ตอนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนระหานวิทยา  
 ตั้งอยู่เลขท่ี :  ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร   
   รหัสไปรษณีย์   ๖๒๒๑๐  
 โทรศัพท์ :  ๐-๕๕87-๑631  
 โทรสาร :  ๐-๕๕87-๑632 
 Website :  www.rws.ac.th     
 E-mail:  rahanwittaya@hotmail.com 
 สังกัด :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑   
 เปิดสอน : ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 เขตพื้นที่การบริการของโรงเรียน คือ ต าบลเทพนิมิต หมู่ที่ ๑-๙      ต าบลระหาน หมู่ที่ ๑-๑๐   
       ต าบลบึงสามัคคี หมู่ที่ ๑-๑๑   ต าบลวังชะโอน หมู่ที่ ๑-๑๔ 

ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียนระหานวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอบึงสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙     

หมู่ที่ ๖ ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร มีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๒ งาน  ๔๓ ตารางวา  ได้รับอนุมัติ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๒๕ และเริ่มเปิดท าการสอน ในวันที่       
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖  โดยมี นายสังวรณ์  กรพิทักษ์  เป็นครูใหญ่ และได้รับการสนับสนุนร่วมมือช่วยเหลือ 
จากฝ่ายต่างๆ โดยมีนายสุวิทย์  รัตนากร ซึ่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดก าแพงเพชร  (ในขณะนั้น) เป็นผู้น า 
ให้ความอนุเคราะห์และเป็นผู้อุปการะคุณของโรงเรียนตลอดมา  

แผนผังโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้บริหาร , ครู , พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
พ.ศ. 
เกิด 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
๑ นายสมเกียรต ิ ผ่องจิต 2507 32 คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา - 82 
๒ นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ 2503 36 คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา - 26 
3 นางสาวสรุัตน ์ อิ่มเพ็ง 2505 30 คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ม.3,4,5 15 
4 นางวิไลพร พฤกษชาต ิ 2509 29 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศกึษา ม.๑,2,3,4,5 13 
5 นายครองรัชต ์ พฤกษชาต ิ 2508 28 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศกึษา ม.1,3,4 15 
6 นางอุไรวรรณ คล้ายเนียม 2505 27 คศ.๓ ศศ.ม. สังคมศึกษา ม.1,4,6 22 
7 นางสาววนัแรม หมอนอิง 2511 26 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.1,๒ 15 
8 นายวิทูล บินชัย 2504 ๒6 คศ.2 ค.บ. เกษตรศาสตร ์ ม.1,2,๕ 10 
9 นางทัศนีย์ จันทร์หา 2515 25 คศ.3 ศศ.ม ภาษาไทย ม.๑,2,3 10 

๑0 นางวันวิสา พวงสุมาล ี 2512 25 คศ.๓ ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์ ม.4,5,6 18 
๑1 นายนพพร แจ่มหมอ้ 2521 18 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ ม.1,4,6 26 
๑2 นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข ่ 2520 ๑6 คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ ม.2,3,5 19 
๑3 นางนงนุช พระเกต ุ 2506 29 คศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย ม.1,2,5 17 
๑4 นายฐานนัดร ์ แย้มนิล 2524 13 คศ.๒ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ  ม.1,2,3,๔ 23 
๑5 นางสาววิไล มาลาหอม 2524 13 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ม.๓,4,5,6 27 
๑6 นายไพโรจน ์ สิงห์โต 2523 12 คศ.๒ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1,๕,6 21 
๑7 นายผดุงเกียรต ิ แสนทวีสุข 2522 ๑2 คศ.๒ กศ.บ. เคมี ม.2,3๔,5,6 11 
๑8 นางสาวนนทพร อรรถาวีย์ 2527 10 คศ.๒ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ม.1,2,3,๔ 19 
19 นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม 2529 10 คศ.2 วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร ์ ม.๔,5,6 33 
๒0 นางสาวณฐัหทัย ศรีทวงศว์รากร 2523 13 คศ.2 กศ.ม. คณิตศาสตร์ศกึษา ม.๒,3,4 18 
๒1 นายจรูญ สารสิงห ์ 2515 13 คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ม.4,5,๖ 17 
๒2 นายนพดนัย ผ่องจิต 2521 9 คศ.1 ศศ.บ. ศิลปกรรม ม.2,๔,5,6 22 
๒3 นายคมศิลป์ ขันลุย 2520 13 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.๓,4,6 27 
๒4 นางสาวธาวิน ี ดอนตุม้ไพร 2529 8 คศ.๒ กศ.ม. คณิตศาสตร์ศกึษา ม.1,2,3,5 16 
๒5 นางสาวดวงใจ  แก้วสูงเนนิ 2525 8 คศ.๒ กศ.ม. คณิตศาสตร์ศกึษา ม.2,6 25 
๒6 นางสาวคณัสนันท ์ ภูมีสัตย์ 2527 8 คศ.๒ ค.ม. บริหารการศึกษา ม.1,2 17 
๒7 นางสาวเอื้อมเดอืน   คุ้มแสง 2530 6 คศ.๑ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.3,5,๖ 23 
28 นางสาววชริาภรณ ์ มหามิตร 2530 6 คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.1,๔,๖ 12 
29 นางสาวสมฤด ี ศรีระวตัร 2523 7 คศ.๑ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ม.2,๔,๖ 28 
๓0 นายยศศักดิ์ สุขเกษม 2528 8 คศ.๑ วท.บ. ภาษาอังกฤษ ม.2,3,6 27 
๓1 นางสาวปรีชญา สุขม ี 2534 4 คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ม.2,3,๕,๖ 21 
๓2 นายปลวัชร พุ่มพวง 2522 4 คศ.๑ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.1,4,๕ 22 

๓3 นางสาวมรกต ทับโพธิ ์ 2528 4 คศ.๑ ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร ์
(ชีววิทยา) ม.3-6 20 

๓4 นายกิตติพงศ ์ จิตเจริญกุล 2526 2 คศ.๑ ค.บ. ภาษาจีน ม.2,4,5 20 
๓5 นางสาวนสิา คีรีรมย์ 25๓๓ 2 ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ ม.1,2,๓,5 18 
๓6 นางสาวอรวรรณ อุดมสุข 25๓๓ 2 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย ม.๑,2 24 
๓๙ นางสาวนนัทรัตน ์ ทองดวีิเศษ 25๒๒ 8 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.1,2,๕ 14 
37 นางสาวศศินนัท ์ ประมูล ๒๕๑๙ 7 คศ.2 ค.ม. การบริหารการศึกษา ม.2,3,5,6 32 
38 นายอนกุร   ชั่งเกวียน ๒๕๓๖ 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ. ฟิสิกส ์ ม.2-6 24 
39 นางสาวเบญจพร   มูลเจริญพร ๒๕๒๒ 1 ครูผู้ช่วย กศ.ม. การบริหารการศึกษา ม.3- 6 15 
40 นายศุภวัฒน ์ จันทร์ค า 2526 7 เดือน ครูผู้ช่วย วศ.บ. ไฟฟ้า ม.1,3,5,6 8 



     
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
พ.ศ. 
เกิด 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
41 นายสุพจน ์  ยาด ี 2534 7 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา ม.1,๔,5 10 
42 นางสาวทิพย์วรรณ  พึ่งช ู 2535 7 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. นาฏศิลป์ ม.1-5 11 
43 นายเติมพงศ์  ครุธทนิ 2527 6 เดือน ครูผู้ช่วย น.บ. - ม.1,2,3,4 10 
44 นางสาวสุภาวด ี อร่ามรุณ 2538 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.1,3,6 6 
45 นางสาวนนัทิกา ข าเส็ง 2520 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. บรรณรกัษศาสตร ์ ม.2,4,5 7 

 
 
 
 
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล พ.ศ.เกิด อายุราชการ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
๑ นายสราวุฒ          มนัสสา ๒๕๒๓ 9 พนักงานราชการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ม.1,2,5 19 
2 น.ส.วิไลลักษณ์      โชติชว่ง ๒๕๒๖ 8 ครูอัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา ม.๑,3,5 9 
3 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย ์เข็มศร ๒๕๒๗ 9 ครูอัตราจ้าง วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ม.๑,2,3,4,6 19 
4 นางอ านวย           ศรีสุพล ๒๕๒๒ 8 ครอูัตราจ้าง ค.บ. ชีววิทยา ม.๑,2,3 9 
5 นางสาวกัญญาณัฐ   พิลึก 2528 6 ครูอัตราจ้าง วท.บ. วิทย์ฯและเทคโนการอาหาร - 5 
6 น.ส.ปราณี            แป้นแก้ว ๒๔๙๗ 5 ครูอัตรจ้าง ศศ.บ. ภาษาไทย ม.2,4,5 6 
7 นายนิคม              แน่นอุดร ๒๕๓๒ 4 ครูอัตรจ้าง ค.บ. ภาษาจีน ม.๑,3,5,6 17 
๘ Miss Wang LU 2536 1 ครูอัตราจ้าง - - ม.2,5,6 ๓ 
๙ Mr.Emmanuel P. Lutero 2522 3 ครูอัตราจ้าง - Information- ม.1-5 ๓ 

1๐ ว่าที่ร.ต.หญิงปิ่นกาญณ์เกล้าการภักดี 2534 3 ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. นาฎศิลป์ ม.๑-๖ ๑5 
1๑ นางสาวนิสากร มิลามัย 2535 3 ครูอัตราจ้าง ค.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ม.๑,2,3,6 15 
12 นางสาวประภาศิริ   มีมาก ๒๕๓๖ 3 เดือน ครูธุรการ วศ.บ. ไฟฟ้า - 1 

 
 

ต าแหน่ง จ านวน 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

ป.ตรี 
ป.
โท 

ป.
เอก 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

บริหาร
การศึกษา 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ-

จีน 
สังคม 

การ
งานฯ 

ศิลปะ 

สุข
ศึกษา/

พล
ศึกษา 

สายงาน
สนับสนุน
การศึกษา 

ผู้บริหาร 2 - 2 - - 1 - - - - - 1 - - - 
ครู 44 20 24 - - ๘ 5 6 4 6 6 ๕ 2 1 1 

พนักงานราชการ 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง 10 10 - - - - - 2 1 ๓ 1 2 1 - - 

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 7 1 - - 6 - - - - - - - - - 7 
รวม 64 32 26 - 6 9 ๕ ๘ 5 9 7 ๘ 4 1 8 

 



๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๒) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น …๘๓๐……คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕ ๘๗ ๘๑ ๑๖๘ ๓๓.๖๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๙๕ ๘๐ ๑๗๕ ๓๕.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔ ๖๖ ๖๘ ๑๓๔ ๓๓.๕๐ 

รวม ๑๔ ๒๔๘ ๒๒๙ ๔๗๗ ๓๔.๐๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔ ๖๓ ๖๖ ๑๒๙ ๓๒.๒๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔ ๕๘ ๖๙ ๑๒๗ ๓๑.๗๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓ ๓๘ ๕๙ ๙๗ ๓๒.๓๓ 

รวม ๑๑ ๑๕๙ ๑๙๔ ๓๕๓  
รวมทั้งหมด ๒๕ ๔๐๗ ๔๒๓ ๘๓๐  

 ๒)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………๑๑….คน   คิดเป็นร้อยละ…๑.๓๐... 
 ๓)  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น               ...........๐....... คน   คิดเป็นร้อยละ……Q.. 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓               จ านวน......๑๑๐.....คน  คิดเป็นร้อยละ…๘๒.๐๙...   
   ม.๖               จ านวน......๙๕...คน  คิดเป็นร้อยละ……๙๗.๗๔.. 
 ๕)  อัตราส่วนครู : นักเรียน = ………๑….. : ……๒๐.…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

    ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖1  
(ทุกประเด็นให้จ าแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

จ านวน นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาต่างประเทศ 97 56.40 84 47.18 62 45.56 
การงานอาชีพฯ 69 40.12 128 72.32 87 64.07 
ศิลปะ 117 68.02 140 78.81 107 79.26 
สุขศึกษาและพลศึกษา 143 82.85 145 81.92 106 78.52 
สังคมศึกษา ฯ 119 68.90 69 38.98 73 54.70 
วิทยาศาสตร์ 105 60.76 64 35.88 20 14.81 
คณิตศาสตร์ 63 36.34 91 51.13 40 29.63 
ภาษาไทย 70 40.70 106 59.89 63 46.30 
หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมและมีหลายรหัสวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
 

    ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖1 
(ทุกประเด็นให้จ าแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

จ านวน นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาต่างประเทศ 75 56.44 52 40.63 79 80.61 
การงานอาชีพฯ 120 90.53 112 87.50 93 94.90 
ศิลปะ 81 61.3 112 87.50 85 86.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา 111 83.71 71 55.08 68 69.39 
สังคมศึกษา ฯ 64 48.48 98 76.17 81 82.14 
วิทยาศาสตร์ 39 29.1 80 62.50 39 39.80 
คณิตศาสตร์ 55 41.67 54 42.19 52 53.06 
ภาษาไทย 93 70.45 104 81.25 67 67.86 
หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมและมีหลายรหัสวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
 
 
 
 



๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 และ ๒๕๖1 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รายวิชา 
ภาษาไทย ค่า

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ ค่า

พัฒนา ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒560 ๒๕๖1 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

47.11 8.14 +1.99 23.42 27.36 +5.42 31.53 34.30 +4.16 27.74 26.95 -1.08 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขต

พื้นที ่
48.77 55.04 +13.95 26.55 30.28 +5.35 32.47 36.43 +6.32 30.14 29.10 -1.47 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

48.29 54.42 +13.45 26.30 30.04 5.35 32.28 36.10 5.98 30.45 29.45 -1.42 

              
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

รายวิชา 
ภาษาไทย ค่า

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
สังคมฯ ค่า

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ ค่า

พัฒนา ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕60 ๒๕๖1 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

46.94 45.43 -2.77 17.01 23.67 +8.75 24.75 27.60 +3.94 30.73 32.77 +3.03 22.16 24.11 +2.57 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที ่

50.07 48.16 -3.68 24.64 31.04 +9.28 29.48 30.75 +1.83 34.96 35.48 +0.81 27.91 31.15 +4.11 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

49.25 47.31 -3.68 24.53 30.72 +8.93 29.37 30.51 +1.64 34.7 35.16 -0.71 28.31 31.41 +4.11 

 
๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๖.๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปีการศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๑. ห้องแนะแนว 
๒. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓. ห้องสืบค้น 
๔.  ห้องพิพิธภัณฑ์ 

๕. สวนวรรณคดี 
๖. ห้องจริยธรรม  
๗.  ส้วมสุขสันต ์
๘. สวนสมุนไพร 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๒๐๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๒๐๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๒๐๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๒๐๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๒๐๐ 
๑๐ 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๒๐๐ 
๑๐ 

๓๐๐ 
๖๐๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 

๑๒๐๐ 
๖๐ 

 
  
 
 



 
  ๖.๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปีการศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๑. ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๒. วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม 
๓. โรงพยาบาลบึงสามัคคี 
๔.  ส านักงานเทศบาล ต.ระหาน 
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

๖. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๗. ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงบา้นศรีวิไล อ.ไทร
งาม จ.ก าแพงเพชร 
๘. ส านักปฏิบัติธรรมวัดหนองปลิง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๐ 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๐ 
 

๐ 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๐ 
 

๐ 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๐ 
 

๑ 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๐ 
 
๐ 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๐ 
 

๐ 

๖ 
๖๐ 
๑๒ 
๑๒ 
๖ 
๖ 
๑ 
 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนระหานวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ย  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  ผลการประเมิน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการทดสอบระดับชาติ  (O - NET)  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดด้วยวิธีที่
หลากหลาย  ทั้งนี้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน  เป็นไปตามมาตรฐานและตั วชี้วัดของ
หลักสูตร  มีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  
ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 1) กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน 2) กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการและเข้าร่วม
การแข่งขัน 3) กิจกรรมพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  4) กิจกรรมพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร
จัดการเวลาเรียนและกระบวนการเรียนรู้ 5) กิจกรรมรักการอ่าน 6) กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 7) 
กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน 8) กิจกรรมการทัศนศึกษา 9) กิจกรรมการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ
วัดผลทางการเรียน 10) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 11) กิจกรรมการประกวดสื่อ เทคโนโลยีและ
วิจัยเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 12) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 13) กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 14) กิจกรรมค่ายตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน 15) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นอัจฉริยภาพทางภาษาไทย 16) กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17) กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด 18) กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 19) กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการระ
หานวิทยา และ 20) กิจกรรม Rahan Robot  
  โรงเรียนระหานวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกอัน
พึงประสงค์ขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียน และมีความประพฤติที่ดีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในชุมชน และสังคมประเทศชาติ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น รักษ์ความเป็นไทย เห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 1) กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 2) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 3) กิจกรรมพัฒนาวินัยจราจรโรงเรียน 4) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) 
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 6) กิจกรรมวันไหว้ครู 7) กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 8) กิจกรรมค่ายปรับสภาพนักเรียนใหม่ 9) กิจกรรมเดินทางไกลลูก เสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 10) 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 11) กิจกรรมค่ายฝึกซ้อมละครประวัติศาสตร์ 12) 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 14) กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา และ 15) กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ 



 นอกจากนี้โรงเรียนระหานวิทยายังเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและระดับเพชร 
ประกอบด้วย (1) กิจกรรม อ.ย. น้อย (2) กิจกรรมอบรมแม่ค้าโรงอาหาร (3) กิจกรรมออกก าลังกายของนักเรียน
และครู (4) กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน (5) กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง (6) กิจกรรมยุวชนประกันภัย (7) 
กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยสภาวะอนามัยของนักเรียน (8) กิจกรรมประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน (9) กิจกรรมการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ (10) กิจกรรมอบรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน และ (11) 
กิจกรรมประเมิน SDQ ของผู้เรียน 2) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 3) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก 4) 
โครงการ To be number one สานฝันที่สดใส และ 5) กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ มีการชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพ่ือน าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพจะมีครูที่ปรึกษาและอนามัยโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาและคอยดูแล กรณีนักเรียนประสบปัญหาด้านสุขภาพที่
ต้องแก้ไขเร่งด่วน โรงเรียนจะด าเนินการส่งต่อ เพ่ือขอค าปรึกษาและขอรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลบึง
สามัคคี ส าหรับด้านการป้องกัน หลีกเลี่ยง รักษาตนเองให้พ้นจากปัจจัยเสี่ยงทางเพศ ความรุนแรง และสิ่งเสพติด
นั้น โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การลดปัญหาการ
เกิดความรุนแรง การป้องกันและหลีกเลี่ยง และรักษาตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุข โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การเชิญวิทยากรจาก
โรงพยาบาลบึงสามัคคี และสถานีต ารวจภูธรบึงสามัคคี มาให้ความรู้กับนักเรียน และเชิญเจ้าหน้าที่ต ารวจมาร่วม
เป็นต ารวจโรงเรียน เพ่ือช่วยสอดส่องดูแล และปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน และโรงเรียนได้จัดท า
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน โดยจัดกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้าน การคัดกรองนักเรียน การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล และการโฮมรูม เพ่ือสอบถามและรับทราบปัญหา 
ความต้องการของนักเรียน เป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาจากอบายมุข ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท และดูแลนักเรียนที่มีอัตราเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงและติดสิ่งเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือให้นักเรียนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และผ่อนคลายความเครียด การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่า ผู้เรี ยนมีความสามารถในการ
อ่าน และการเขียน เหมาะสมตามระดับชั้น สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามมาตรฐาน
การสื่อสารตามระดับชั้น สามารถคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ต่อการเรียนและอาชีพ ผู้เรียนมีฐานความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 
ตามหลักสูตรที่มีความก้าวหน้าตามเป้าหมาย  
 ในส่วนของผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกที่ดีต่อสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ยอมรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นที่
แตกต่างของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถรักษาสุขภาพกายและจิตใจ อารมณ์ของตนเองให้ดีอยู่เสมอ รู้และ



สามารถป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การอ่าน 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
*มีผลการประเมิน
ในภาพรวม ระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 97.42 

 

 
ความสามารถใน
การเขียน 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
*มีผลการประเมิน
ในภาพรวม ระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 95.70 

 

 
 

 

 

 

 



ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดีเลิศ) 
*มีผลการประเมิน
ในภาพรวม ระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 83.48 
 

 
ความสามารถใน
การคิดค านวณ 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดี) 
*มีผลการประเมิน
ในภาพรวม ระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 70.62 
 

 
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายและเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง
เหมาะสม 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดี) 
*มีผลการประเมิน
ในภาพรวม ระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 71.19 

 

 
 



ประเด็น ผลการประเมิน 
นักเรียนท่ีมผีลการ
ประเมินในการสร้าง
นวัตกรรม  
อยู่ในระดับ ดเีลิศ 
 

 

 
 
 
 
 

ความสามารถใน
การใ ช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
*มีผลการประเมิน
ในภาพรวม ระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 91.38 

 

 
 
 
 
 

 



ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ระดับ
โรงเรียน 
อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 
 
 
 

 

    
 
 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
อยู่ในระดับ 
ก าลังพัฒนา 
 
 
 
 

 

 

 
 



ประเด็น ผลการประเมิน 
  

 
 
 

สถิติการศึกษาต่อ
และการมีงานท า 
อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การมีคุณลักษณะ
และค่านยิมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
  

 



 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 99.50

98.02
98.75 98.65 98.50

99.50

95

100

105

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

โรงเรียนระหานวิทยา ปีการศึกษา 256๑

 
 

85.50 82.72 82.00 84.30 93.50 90.00 86.33

14.20 16.54 17.87 15.70
6.50 9.85 13.45

0.30 0.74 0.13 0.00 0.00 0.15 0.22
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ภาพรวม

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -6 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

 
การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 
อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ  

85.70 78.00 78.87 84.00
96.00 89.57 85.35

14.30 21.50 20.38 15.30
4.00 9.85 14.22

0.00 0.50 0.75 0.70 0.00 0.58 0.43
0.00

50.00

100.00

150.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ภาพรวม

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
การมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน ความเป นไทย และภูมิ

ป   าไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

 
 



 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 
อยู่นะดับ  
ดีเลิศ 

32.50
23.91 23.77 22.50

9.89
17.04

65.00 70.39 71.25 70.00
79.21 80.1

2.50 5.7 4.98 7.50 10.9
2.86

0

20

40

60

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ร้อ
ยล

ะ

ระดับชั้น

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านการยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

โรงเรียนระหานวิทยา ปีการศึกษา 256๑

กลุ่มต่ ากว่าปกติ

กลุ่มปกติ

กลุ่มสูงกว่าปกติ

 
 
 

สุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิตสงัคม 
อยู่ในระดับ  
ดี 

 

 
 
 

สุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิตสงัคม 
อยู่ในระดับ  
ดี 

 

 
 
 

 



3. จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนในภาพรวมสามารถอ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.42 , 95.70  และ 83.48 ตามล าดับ 
 2. ผู้เรียนในภาพรวมสามารถสื่อสาร คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.48, 70.62 และ 71.19 ตามล าดับ 
 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรที่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐาน
เดิมอย่างต่อเนื่อง 
 4. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 97 
 5. ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก  มีระเบียบวินัย มีมารยาท 
มีจิตสาธารณะ จนเป็นอัตลักษณ์ ของตนเองและโรงเรียน (มารยาทดี มีจิตอาสา) นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนเกิดผลเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ได้แก่ “โรงเรียนสะอาด 
บรรยากาศดี” มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีสุขอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ตามเกณฑ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านผลการทดสอบระดับชาติอย่างต่อเนื่อง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
๑.๑ ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ ผลจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและรับฟังความ

คิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและคณะครู เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษา  

๑.๒ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิชาการและเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมจัดซื้อหนังสือประจ าปี กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ กิจกรรมสืบสานภาษาไทย กิจกรรมค่ายตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
อัจฉริยภาพทางภาษาไทย กิจกรรมวันส าคัญกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน

ตามมาตรฐาน 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

ดีเลิศ ดีเลิศ - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ 
- รายงานการไปราชการ
ของครูและบุคลากร 
- วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
- รายงานการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการนิเทศการสอน 
- เวบไซต์โรงเรียน 
www.rws.ac.th 
- รูปถ่าย 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดี ดีเลิศ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ 



๑.๓ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิชาการด้วยกระบวนการ PLC 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมการประกวดสื่อ เทคโนโลยีและวิจัยเพ่ือการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
อบรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

๑.๔ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๕ มีการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

๒. ผลการพัฒนา 
๒.๑ สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา โดยมีนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จากการประชุมผู้ปกครองและการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ผ่านการ
เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

๒.๓ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความเคบื่อนไหวของโรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน เวบไซต์โรงเรียน www.rws.ac.th  

๒.๔ สถานศึกษามีการนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม เป็นระบบ
และต่อเนื่อง 



๓. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ
นโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จากการประชุม
ผู้ปกครองและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
นิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลอยู่เสมอ 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป นส าคั  
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนระหานวิทยาเป็นไปตาม
เกณฑ์ (ผลการเรียนระดับ 2ขึ้นไป
ร้อยละ 80) 
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยามี
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
(ผลการประเมินรายข้อผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80) 
3. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยามี
ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความเป็นไป
ตามเกณฑ์ (ผลการประเมินรายข้อ
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80) 
4. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยามี
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ (ผลการทดสอบเพ่ิมข้ึน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ) 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยามี
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือมีผลการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 81.25 
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยามี
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนรายข้อครบทุกด้านผ่าน
เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
92.12 
3. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยามี
ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความผ่าน
เกณฑ์การประเมิน คิดเป็น 
ร้อยละ 86.15 
4. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยามี
ผลการประเมินการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึนไม่ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  จึงยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิชาการและเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา
ร้อยละ 70 เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
ร้อยละ 70 ได้พัฒนาทักษะการคิด
และการแก้ปัญหา 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
ได้พัฒนาทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 90 

 
 



โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
3. กิจกรรมพัฒนาเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
รอ้ยละ 100 ได้รับการคัดกรอง
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยาที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านการอ่าน การเขียนและ
การคิดค านวณ 
3. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยาที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ร้อยละ 70 มีพัฒนาการด้านทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณดีขึ้น 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
ได้รับการคัดกรองความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยาที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน 
การเขียนและการคิดค านวณ คิด
เป็นร้อยละ 100 
3. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยาที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี
พัฒนาการด้านทักษะการอ่าน การ
เขียน และการคิดค านวณดีข้ึน คิด
เป็นร้อยละ 75.68 

4. กิจกรรมพัฒนาการ
ขับเคลื่อนนโยบายการ
บริหารจัดการเวลาเรียน
และกระบวนการเรียนรู้ 

1. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยา 
ร้อยละ 100 ได้รับการบริหาร
จัดการเวลาเรียนและกระบวนการ
เรียนรู้ตามนโยบายที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติรายวิชา 
2. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยามี
ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการ
เวลาเรียนและกระบวนการเรียนรู้
ตามนโยบายในระดับมาก 

1. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยา 
ได้รับการบริหารจัดการเวลาเรียน
และกระบวนการเรียนรู้ตาม
นโยบายที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยามี
ความพึงพอใจกับการบริหารจัดการ
เวลาเรียนและกระบวนการเรียนรู้
ตามนโยบายในระดับมาก 

5. กิจกรรมรักการอ่าน 1. ครูและนักเรียนโรงเรียนระหาน
วิทยาเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน
ของห้องสมุด ร้อยละ 80 
2. ครูและนักเรียนโรงเรียนระหาน
วิทยามีความพึงพอใจในกิจกรรมรัก
การอ่านของห้องสมุดในระดับมาก 

1. ครูและนักเรียนโรงเรียนระหาน
วิทยาเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน
ของห้องสมุด ร้อยละ 90 
2. ครูและนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา
มีความพึงพอใจในกิจกรรมรักการอ่าน
ของห้องสมุดในระดับมากที่สดุ 

6. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา
เกิดทักษะการเรียนรู้ การศึกษา
ค้นคว้า การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ
สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 80 เกิดทักษะการเรียนเรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้า การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
และสามารถน าประสบการณ์ที่ 
ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
7. กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 
น่ารู้ น่าเรียน 

1. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยา 
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องเรียนน่าอยู่  น่ารู้  น่าเรียน  
2. ห้องเรียนโรงเรียนระหานวิทยา
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน น่าอยู่ น่า
รู้ น่าเรียน 
3. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยามี
ขวัญและก าลังใจในการท างาน 

1. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยา 
เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่  
น่ารู้  น่าเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ห้องเรียนโรงเรียนระหานวิทยา
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน น่าอยู่ น่า
รู้ น่าเรียน  
3. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยามี
ขวัญและก าลังใจในการท างาน 

8. กิจกรรมทัศนศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์  
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
ร้อยละ 80 สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันนอก
สถานศึกษา 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยามี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 95.60 
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา
สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกันนอกสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 93.20 

9. กิจกรรมทัศนศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
ร้อยละ 80 สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันนอก
สถานศึกษา 
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
ร้อยละ 80 สามารถใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง 
และได้รับประสบการณ์จากสภาพ
จริงภายนอกสถานศึกษา 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกันนอกสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 90.40 
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ต่างๆ 
ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์
จากสภาพจริงภายนอกสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 91 

 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
10. กิจกรรมทัศนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนระหานวิทยา ร้อยละ 
80 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกันนอกสถานศึกษา 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนระหานวิทยา 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกันนอกสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 80 

 ที่ 6 โรงเรียนระหานวิทยา ร้อยละ 
80 สามารถใช้ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง 
และได้รับประสบการณ์จากสภาพ
จริงจากภายนอกสถานศึกษา 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนระหานวิทยา 
สามารถใช้ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง และได้รับ
ประสบการณ์จากสภาพจริงจาก
ภายนอกสถานศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 80 

 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

11. กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

1. นักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โรงเรียน
ระหานวิทยา ร้อยละ 100 ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการสะเต็มศึกษา 
2. นักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียน
ระหานวิทยามีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการสะเต็มศึกษา 

1. นักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โรงเรียน
ระหานวิทยา ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
2. นักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียน
ระหานวิทยามีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับ
มากที่สุด 

 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
12. กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 และ 5 โรงเรียนระหานวิทยา 
ร้อยละ 100 ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS)  
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 และ 5 โรงเรียนระหานวิทยา
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(IS) 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 และ 5 โรงเรียนระหานวิทยา 
ได้รับการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 และ 5 โรงเรียนระหานวิทยา
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(IS) ในระดับมาก 

13. กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการระหานวิทยา 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา 
ร้อยละ  80 ได้แสดงออกซ่ึง
ความสามารถและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  กีฬา  ศิลปะ  ดนตรี
และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์   
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษ
ของโรงเรียนระหานวิทยา  ร้อยละ 
80 ได้แสดงผลงานทางวิชาการใน
ด้านต่างๆ อย่างหลากหลายและ
กว้างขวาง   
3. นักเรียนในเขตอ าเภอบึงสามัคคี
ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
4. นักเรียนในอ าเภอบึงสามัคคีมี
ความสนใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนระ
หานวิทยา  และมีความพึงพอใจใน 
การจัดกิจกรรมเป็นบ้านวิชาการระ
หานวิทยา 

1. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา  
ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  กีฬา  
ศิลปะ  ดนตรีและการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์  คิดเป็นร้อยละ
100 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนระหานวิทยา  ได้
แสดงผลงานทางวิชาการในด้าน
ต่างๆ อย่างหลากหลายและ
กว้างขวาง คิดเป็นร้อยละ 100 
3. นักเรียนในเขตอ าเภอบึงสามัคคี
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
ของจ านวนกิจกรรม 
4. นักเรียนในอ าเภอบึงสามัคคีมี
ความสนใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนระ
หานวิทยา  และมีความพึงพอใจใน 
การจัดกิจกรรมเป็นบ้านวิชาการระ
หานวิทยาในภาพรวมในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 



 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
14. กิจกรรมการสร้างและ
ปรับปรุงเครื่องมือวัดผล
ทางการเรียน 

1. โรงเรียนระหานวิทยาใช้
แบบทดสอบวัดผลการเรียนในการ
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ 
ม.4 ร้อยละ 100 

1. โรงเรียนระหานวิทยาใช้
แบบทดสอบวัดผลการเรียนในการ
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ 
ม.4 คิดเป็นร้อยละ 100 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

15. กิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. การจัดรายวิชาเพ่ิมเติมตรงตาม
ความถนัด ความสามารถและความ
สนใจของผู้เรียน 

1. การพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการ 
ดังนี้  
   1.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา บุคลากร
เข้าร่วมครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 
100 ผลการประชุมโรงเรียน
ด าเนินการปรับแผนการเรียนส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
ปรับแผนการเรียนวิทย์-คณิตเป็น
แผนการเรียน STEM  และแผนการ
เรียนภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษาเป็น
แผนการเรียนท่ีเน้นภาษาจีน 
   1.2 โรงเรียนทดลองใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและขออนุมัติการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาโดยผ่าน
ความเห็นชอบของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา
สามารถเลือกเรียนในรายวิชา 
กิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจได้ตามความ
ถนัด โดยนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
สามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีตรงกับ
ความสามารถได้ท้ังวิชา 



โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-6) สามารถเลือกเรียน
รายวิชาที่ตรงกับความสามารถได้
โดยการเลือกแผนการเรียน และ
การเลือกท ากิจกรรมในการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

16. กิจกรรมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนระหานวิทยา ร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมในการวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา 
2. มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาเพ่ือคุณภาพผู้เรียน 1 
ผลงานต่อปีการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนระหานวิทยา มีส่วนร่วมใน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 100 
2. มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาเพ่ือคุณภาพผู้เรียน 1 
ผลงานต่อปีการศึกษา 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้   โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
17. กิจกรรมการประกวด
สื่อ เทคโนโลยีและวิจัยเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ 

1. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยา
ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดสื่อ เทคโนโลยีและวิจัย
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยา
สามารถผลิตสื่อ เทคโนโลยีและ
วิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

1. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยา
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดสื่อ เทคโนโลยีและวิจัย
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนโรงเรียนระหานวิทยา
สามารถผลิตสื่อ เทคโนโลยีและ
วิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ในระดับ
คุณภาพเหรียญทอง ร้อยละ 
67.44 เหรียญเงิน ร้อยละ 
27.91 และเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 4.65อยู่ในระดับ ดี 

18. กิจกรรมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ทางด้านวิชาการด้วย
กระบวนการ PLC 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนระหานวิทยาร้อยละ 100 
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดย
การสร้างองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการ PLC ( Professional  
Learning Community ) 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนระหานวิทยาร้อยละ 80 
สามารถน ากระบวนการ PLC ไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนระหานวิทยามีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการ PLC 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนระหานวิทยา เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์
ความรู้ด้วยกระบวนการ PLC ( 
Professional  Learning 
Community ) คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนระหานวิทยา สามารถน า
กระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาได้ คิดเป็นร้อยละ 
80 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนระหานวิทยามีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการ PLC ใน
ระดับดี 

 
 



โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
19. กิจกรรมการนิเทศการ
สอน 

     ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ใน
ระดับดเีลิศ 

     ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ใน
ระดับดีเลิศ 

 

2. จุดเด่น 
 1. ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ด้วยกระบวนการ PLC  
 2. ครูผู้สอน นักเรียน และชุมชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถสรุปองค์
ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย ด้วยการจัดการศึกษาอิสระ (IS) แก่
นักเรยีน 
 6. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 7. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน สามารถน าเสนอผลงาน
และองค์ความรู้ และแสวงหาความรู้จากสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 8. ครูผู้สอนตรวจสอบความรู้และประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากสภาพจริง อย่างเป็นระบบ 
มีการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 9. ครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
 10. มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกร่วมจัดการเรียนการสอน 
 11. คณะกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี และงานวิจัย ตรวจประเมินผล
งานของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าอย่างสร้างสรรค์ 
 12. ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 13. มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. จุดควรพัฒนา 
 1. ครูผู้สอนควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนมากขึ้น 
 2. ครูผู้สอนควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนรายตัวชี้วัดทันที เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 3. ควรมีการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้ครูมีก าลังใจในการน านวัตกรรมหรือกระบวนการ PLC 
ไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มากขึ้น 
 
 



สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

.................................................................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสรา้งนวัตกรรม ดี ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี ยอดเยี่ยม 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ปานกลาง 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดี 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดี ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป นส าคั  ดีเลิศ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
 



 
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  17  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  โรงเรียนระหานวิทยา  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จาการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 
2/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนระหาน
วิทยามีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
                                                                               (นายสมเกียรติ    ผ่องจิต) 
                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนระหานวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสรา้งนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดเีลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป นส าคั  ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ   
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

ค าสั่งโรงเรียนระหานวิทยา 
ที่ ๐45 / ๒๕61 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
----------------------------------------------- 

เพ่ือให้ระบบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนระหานวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิ 
และเกิดประสิทธิผล จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ๒/๒๕๔๖  สั่ง  ณ  
วันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอ านาจการบังคับบัญชาผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการและส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่  
อ านวยการ  ปรึกษา  แนะน า ก ากับติดตาม การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. คณะกรรมการมาตรฐานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่  วางแผน  
ด าเนินการ ติดตาม รวบรวม ประมวลผล  พร้อมทั้งสรุปผล การด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา ประกอบด้วย  

๒.๑ นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑ นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายเกรียงศักดิ์   แสวงเจริญ ประธานคณะกรรมการ       ท่ีปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.๔ นายสังวร กรพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.๕ นายชาญ หน่อสุริยวงศ์ ผู้แทนผูป้กครอง ที่ปรึกษา 
๑.๖ นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.๗ นางวันวิสา พวงสุมาลี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๘ นางอุไรวรรณ คล้ายเนียม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๙ นายคมศิลป์ ขันลุย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๑๐ นางวิไลพร พฤษชาติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๑๑ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๓. คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ จัดท ามาตรฐาน 
การศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕61 ประกอบด้วย  

๓.๑ นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางอุไรวรรณ  อุดมสุข ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๔ นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๕ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๖ นางสาวสุรัตน์    อ่ิมเพ็ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๗ นางอุไรวรรณ   คล้ายเนียม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๘ นางทัศนีย์   จันทร์หา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๙ นายครองรัชต์     พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๑๐ นางวันวิสา พวงสุมาลี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๑๑ นางนงนุช พระเกตุ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาววันแรม หมอนอิง ครูช านาญการ กรรมการ 
3.13 นางสาววิไล มาลาหอม ครูช านาญการ กรรมการ 
๓.๑๔ นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม ครูช านาญการ กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวธาวิน ี ดอนตุ้มไพร ครชู านาญการ กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวดวงใจ        แก้วสูงเนิน ครชู านาญการ กรรมการ 
๓.๑๗ นายอนุกร ชั่งเกวียน ครผู้ช่วย กรรมการ 
๓๑๘ นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

 4. คณะกรรมการจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษา   ปฏิบัติหน้าที่  วางแผน  
ด าเนินการ ติดตาม รวบรวม ประมวลผล  พร้อมทั้งสรุปผล การด าเนินการการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 2561 ประกอบด้วย  

4.๑ นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.๒ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงษ์วรากร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นางสาววิไล มาลาหอม ครูช านาญการ กรรมการ 
4.6 นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน ครูช านาญการ กรรมการ 
4.7 นายเพิ่มพูน เพ่ิมพรม ครูช านาญการ กรรมการ 
4.8 นางสาวประภาศิริ มีมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
4.9 นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



 ทั้งนี้    ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  เกิดผลดีต่อทางราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่  10   เดือน สงิหาคม   พ.ศ. ๒๕61 
          
 
 

 

( นายสมเกียรติ   ผ่องจิต ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนระหานวิทยา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๓ O-NET ๑๒ ค่านิยมจ าได้ใช้เป็น อ่านเขียนคล่อง เรียนรู้ได ้ใส่ใจเด็กพิเศษ 
บริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ร่วมรับผดิชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้


