
  

ส่วนท่ี  1   
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ท่ีอยู่  189 ถนนรัตนโกสินทร์  200  ปี ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000    
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 
โทรศัพท์  076-224125, 076-250409  โทรสาร 076-224126  
E-mail : swpk_school@hotmail.com  Website: www.swpk.ac.th   
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ รวมทั้งหมด 
จ านวน 4 106 6 16 24 156 

 
 2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 15 109 32 - 156 
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
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 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

1. บริหารการศึกษา - - 
2. ภาษาไทย 13 16.15 
3. คณิตศาสตร์ 16 16.51 
4. วิทยาศาสตร์ 17 16.42 
5. สังคมศึกษา 16 15.42 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 8 13.96 
7. ศิลปะ 9 13.15 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 16 14.38 
9. ภาษาต่างประเทศ 29 15.23 
10. แนะแนวและบรรณารักษ์ 6 11.81 

รวม 130 14.78 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561  รวม 2,068 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 9 198 158 356 39.55 
ม.2 10 189 184 373 37.30 
ม.3 11 222 189 411 37.36 
รวม 30 609 531 1,140 38 
ม.4 9 130 170 300 33.33 
ม.5 9 123 154 277 30.78 
ม.6 11 129 222 351 31.91 
รวม 29 382 546 928 32.00 

รวมทั้งหมด 59 991 1,077 2,068 35.05 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน)  
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ม.1 206 285 169 193 256 213 328 291 158  

ม.2 289 218 157 202 148 226 320 261 158 

ม.3 170 165 155 192 162 206 387 341 154 

ม.4 160 153 105 145 198 61 294 283 104 

ม.5 203 132 88 138 130 92 252 233 119 

ม.6 140 224 97 284 116 60 340 349 180 

รวม 1168 1177 771 1154 1010 858 1921 1758 873 

ร้อยละ 33.29 33.55 21.97 32.89 28.79 24.45 54.73 50.11 24.88 33.85 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
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2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 352 - 24 86 242 328 93.18 
ม.2 372 - 37 104 231 335 90.05 
ม.3 410 - 53 100 257 357 87.07 
ม.4 295 - 34 73 188 261 88.47 
ม.5 276 - 45 57 174 231 83.70 
ม.6 349 - 49 63 237 300 85.96 

รวม 2,054 - 242 483 1,329 1,812 88.22 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม



                                                      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           5 

 

3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 352 - 24 86 242 328 93.18 
ม.2 372 - 8 73 291 364 97.85 
ม.3 410 - 16 62 332 394 96.09 
ม.4 297 - 15 57 223 280 94.28 
ม.5 276 - 5 39 232 271 98.18 
ม.6 349 - 50 62 237 299 85.67 

รวม 2,056 - 118 379 1,557 1,936 94.16 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
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4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 53 100 257 357 87.07 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 69 115 226 341 83.17 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- 12 192 207 399 97.08 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- - 111 299 410 100.00 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - 99 311 410 100.00 

รวม - 134 617 1,300 1,917 93.51 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 49 63 237 300 85.96 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 27 49 273 322 92.26 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- - 168 183 351 100.00 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- - 15 336 351 100.00 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - 77 272 351 100.00 

รวม - 76 372 1,301 1,675 95.98 

 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 63.04 55.04 54.42 

คณิตศาสตร์ 34.12 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 39.38 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 31.30 29.01 29.45 

 
 
 
 
 

 
 คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. และ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2561 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
     ปีการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 55.16 63.04 7.88 

คณิตศาสตร์ 31.05 34.12 3.07 
วิทยาศาสตร์ 34.77 39.38 4.61 
ภาษาอังกฤษ 32.81 31.30 -1.51 
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    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 53.63 48.16 47.31 

คณิตศาสตร์ 30.24 31.04 39.72 
วิทยาศาสตร์ 30.91 30.75 30.51 

สังคม 36.21 31.15 31.41 
ภาษาอังกฤษ 35.16 35.48 35.16 

 
 
 
 
 

 
 คะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. และ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2561 
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  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
              ปีการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 55.71 53.63 -2.08 

คณิตศาสตร์ 24.80 30.24 5.44 
วิทยาศาสตร์ 32.00 30.91 -1.09 

สังคม 35.84 36.21 0.37 
ภาษาอังกฤษ 30.50 35.16 4.66 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2560 55.71 24.8 32 35.84 30.5

ปีการศึกษา 2561 53.63 30.24 30.91 36.21 35.16
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560 – 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
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ส่วนท่ี  2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
                  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                       1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ยอดเย่ียม 
                       2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเย่ียม 

                       3.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม 
                       4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการส่ือสาร ยอดเย่ียม 
                       5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
                       6.มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม 
                  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
                       1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม 
                       2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
                       3.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
                       4.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
                  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
                  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
                  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

                  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
                  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

                  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา : ดีเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ยอดเยี่ยม 
                 3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเย่ียม 

                 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสานสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ยอดเย่ียม 
                 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
                 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 
                 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน ตามล าดับ ดังนี้  
ประการ 1 คือ ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบ

แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.  2560 - 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ ท่ี  12  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545,2553) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

ประการที่ 2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนด
นโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ครูออกแบบก าหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้และน าเสนอ ให้ผู้เ ช่ียวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข ก่อนด าเนินการสอนจริง  

ประการที่ 3 ด าเนินงานตามโครงการและด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเหมาะสม โดยค านึงถึงความแตกต่างตามศักยภาพของนักเรียนควบคู่
กับการท าความเข้าใจสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนในผู้เรียน   

ประการที่ 4 ด าเนินงานเป็นทีม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด าเนินการท า PLC น าผลจากการ
ท า PLC ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

ประการที่ 5  ด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผล โดยบุคลากรในโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด 
และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ประการที่ 6 วัดผลประเมินผลผู้เรียนและรายงานผล เช่น การประเมินระดับช้ันเรียน เป็นการวัด
และประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียน
การสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย และการประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินท่ี
สถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประการที่ 7 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนมีส่วนร่วม โดยให้ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า และครู เข้าร่วมพัฒนาผู้เรียน  
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2. ผลการด าเนินงาน 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังในและนอกสถานศึกษา ได้เรียนรู้ตามความสนใจความ

สามารถของนักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจความถนัดของตนเอง  ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับชาติ  ท้ังมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อในระดับสูงร้อยละร้อย นักเรียนได้เล่ือนช้ันร้อยละ 100 
นักเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ านวน 30 รายการ 

ท้ังนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1 . นั ก เ รี ย น มี
ความสามารถใน
ก า ร อ่ า น  ก า ร
เขียน การส่ือสาร
แ ล ะ ก า ร คิ ด
ค านวณ 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 352 - 24 86 242 328 93.18 
ม.2 372 - 37 104 231 335 90.05 
ม.3 410 - 53 100 257 357 87.07 
ม.4 295 - 34 73 188 261 88.47 
ม.5 276 - 45 57 174 231 83.70 
ม.6 349 - 49 63 237 300 85.96 

รวม 2,054 - 242 483 1,329 1,812 88.22 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
2 .  นั ก เ รี ย น มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิ ด อ ย่ า ง มี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ 
อ ภิ ป ร า ย
แลกเปล่ียนความ
คิ ด เ ห็ น  แ ล ะ
แก้ปัญหา 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 352 - 19 98 235 333 94.60 
ม.2 372 - 46 112 214 326 87.63 
ม.3 410 - 70 115 225 340 82.93 
ม.4 297 - 22 95 180 275 92.59 
ม.5 276 - 44 77 155 232 84.06 
ม.6 349 - 27 49 273 322 92.26 

รวม 2,056 - 228 546 1,282 1,828 88.91 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

3 .  นั ก เ รี ย น มี
ความสามารถใน
ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรม 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดบัชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดบัด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 356 - 1 133 222 355 99.72 
ม.2 373 - 1 143 229 372 99.73 
ม.3 411 - 12 191 208 399 97.08 
ม.4 300 - - 93 207 300 100.00 
ม.5 277 - 1 75 201 276 99.64 
ม.6 351 - - 168 183 351 100.00 

รวม 2,068 - 15 803 1,250 2,053 99.27 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
4.นั ก เ รี ย น มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดบัชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดบัด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 352 - - 20 332 352 100.00 
ม.2 372 - - 22 250 372 100.00 
ม.3 410 - - 110 300 410 100.00 
ม.4 297 - - 7 290 297 100.00 
ม.5 277 - - 49 228 277 100.00 
ม.6 351 - - 15 336 351 100.00 

รวม 2,059 - - 223 1,736 2,059 100.00 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
5. นัก เรียนมี
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(ระดับดี) 

ร้อยละจ านวนของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน)  

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

เฉ
ลี่ย

 

ม.1 206 285 169 193 256 213 328 291 158  

ม.2 289 218 157 202 148 226 320 261 158 

ม.3 170 165 155 192 162 206 387 341 154 

ม.4 160 153 105 145 198 61 294 283 104 

ม.5 203 132 88 138 130 92 252 233 119 

ม.6 140 224 97 284 116 60 340 349 180 

รวม 1168 1177 771 1154 1010 858 1921 1758 873 

ร้อยละ 33.29 33.55 21.97 32.89 28.79 24.45 54.73 50.11 24.88 33.85 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
6. นักเรียนมี
ค ว า ม รู้  
ทั ก ษ ะ
พื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
( ร ะ ดั บ ดี
เยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 352 - 4 84 264 348 98.86 
ม.2 372 - 7 79 286 365 98.12 
ม.3 410 - - 100 310 410 100.00 
ม.4 297 - 3 75 219 294 98.99 
ม.5 276 - 13 50 213 263 95.29 
ม.6 349 - - 76 273 349 100.00 

รวม 2,055 - 27 464 1,565 2,029 98.73 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. กระบวนการพัฒนา  

สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกระบวนการพัฒนาของโรงเรียนมี
การต้ังเป้าหมายผู้เรียนทุกคนมีคุณสมบัติเป็นมุกดีศรีนครินทร์ กล่าวคือในการก าหนดคุณสมบัติได้บูรณาการ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีก าหนดตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คือเป็น 
คนดี และคนเก่งบูรณาการเช่ือมโยงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท้ัง ๘ ด้าน ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ โดยมาก าหนดเป็นคุณสมบัติของผู้เรียนทุกคน เพื่อความเป็นมุกดีศรีนครินทร์  

ในส่วนของการด าเนินการมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัน
ประกอบด้วยครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา มีหน้าท่ี ศึกษา
นิยาม ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบ่งช้ีของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการ วิเคราะห์ตัวช้ีวัดและ
พฤติกรรมบ่งช้ี เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของผู้เรียนรายบุคคลก่อนการพัฒนา เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
พฤติกรรมบ่งช้ี สร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก าหนดวัตถุประสงค์และ
วิธีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีต้องการพัฒนา ด าเนินการ
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ และประเมินผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้า ด าเนินการประเมินผู้เรียนหลังการพัฒนาและสรุปผลการประเมินพร้อม รายงานผลการพัฒนา
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรี ยนท้ังในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อาทิเช่น โครงการธรรมจาริณี โครงการบรรพชาสามเณร โครงการธรรม
ศึกษา  โครงการปลูกป่า  โครงการปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ด้วยค าพ่อสอน โครงการสภานักเรียน เป็นต้น อีกท้ัง
มีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน ในขณะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมห้องเรียน 
โรงเรียน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปัน ร่วมกันท างาน ใช้บทบาทความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ตามหลัก
ประชาธิปไตย ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา เพื่อความเป็นไทย รู้จักใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมใน
การท างานท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา ตามปณิธานของโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์และเป้าหมาย
ของหลักสูตรท่ีมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

2. ผลการด าเนินงาน    
ในด้านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทย โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ีของ
โรงเรียนและยังมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ การขยายพันธ์ป่าชายเลนในพื้นท่ีของจังหวัดภูเก็ตกับหน่วยงาน
ต่างๆบ่อยครั้ง ในส่วนด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดี
เยี่ยม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท้ังกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษามักมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
น าเสนอและเป็นคณะกรรมการผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย ในระดับแกน
น าของจังหวัด นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นมุกดีศรีนครินทร์ในการด าเนินการและแสดงออกในกิจกรรมดีๆท่ี
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เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน เหมาะสมและส าเร็จตามเป้าหมาย ท้ัง
ภายในสถานศึกษาและการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภายนอกท่ีมีการจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตบ่อยครั้ง 
เห็นเป็นเชิงประจักษ์และได้รับความไว้วางใจ และค าช่ืนชมจากสังคม  
 นับเป็นผลความส าเร็จในระดับท่ีน่าพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ท่ีเกิดคุณลักษณะติดตัว ติดลักษณะนิสัย เป็นความคงทนเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ซึ่งคุณลักษณะนี้จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีสามารถอยู่ร่วมในสังคมและใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. นักเรียนมี
คุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 352 - 24 86 242 328 93.18 
ม.2 372 - 8 73 291 364 97.85 
ม.3 410 - 16 62 332 394 96.09 
ม.4 297 - 15 57 223 280 94.28 
ม.5 276 - 5 39 232 271 98.18 
ม.6 349 - 50 62 237 299 85.67 

รวม 2,056 - 118 379 1,557 1,936 94.16 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
2. นั ก เ รี ยนมี
ความภูมิใจใน
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ความเป็นไทย 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 352 - - - 352 352 100.00 
ม.2 372 - - - 372 372 100.00 
ม.3 410 - - - 410 410 100.00 
ม.4 297 - - - 297 297 100.00 
ม.5 276 - - - 276 276 100.00 
ม.6 349 - - - 349 349 100.00 

รวม 2,056 - - - 2,056 2,056 100.00 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
3. นั ก เ รี ยนมี
การยอมรับ ท่ี
จะอยู่ ร่ วมกัน
บ น ค ว า ม
แตก ต่างและ
หลากหลาย 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนกัเรียนด้านการยอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 352 - - 6 346 352 100.00 
ม.2 372 - - 12 360 372 100.00 
ม.3 410 - - 12 398 410 100.00 
ม.4 297 - - 5 292 297 100.00 
ม.5 276 - - 11 265 276 100.00 
ม.6 349 - - 9 340 349 100.00 

รวม 2,056 - - 55 2,001 2,056 100.00 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
4.  ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น
นั ก เ รี ย น มี สุ ข
ภ า ว ะ ท า ง
ร่างกาย และจิต
สังคม 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนกัเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 352 - - - 352 352 100.00 
ม.2 372 - - - 372 372 100.00 
ม.3 410 - - - 410 410 100.00 
ม.4 297 - - 2 295 297 100.00 
ม.5 276 - - 1 275 276 100.00 
ม.6 349 - - 2 347 349 100.00 

รวม 2,056 - - 5 2,051 2,056 100.00 
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3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านในทุกระดับช้ัน มีเครือข่ายด้านวิชาการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพโดยตรงจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความแตกต่าง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีสุข 

4. จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรจัดเวทีแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ

เปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิโต้วาที ประกวดโครงงาน และผลงานสร้างสรรค์ 
อย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญต่อการจัดหางบประมาณเพื่อบ ารุงรักษา พัฒนา ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้เพียงพอ และทันสมัย พัฒนาความรู้ ทักษะ จิดตส านึก ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้ถูกต้องเหมาะสม ให้นักเรียนท าแบบวัดบุคลิกภาพจากหลายๆ
หน่วยงาน สถานบันเพื่อจะได้เปรียบเทียบและตัดสินใจท่ีดีและหลากหลายในการเลือกสถาบันที่ต้องการศึกษา
ต่อหรือท างาน  

5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับมีคุณธรรมจริยธรรม  
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก และด ารงตนตามระบอบประชาธิปไตย 
3. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตร 
4. ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
          สถานศึกษามีการวิเคราะห์หสภาพแวดล้อม ผลการจัดการศึกษา โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการศึกษาพร้อมท้ังจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผุ้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

2. ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป้ นระบบและมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 
 4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือช่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 5. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบ 
และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6. มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 7. มีการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกาจากเครือข่ายชุมชนและศิษย์เก่า ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ก า ร พั ฒ น า ค รู
บุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษา 

จ านวนคร้ังที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ของเครือข่ายใน
การวางแผนการ
พัฒนา คุณภาพ
การศึกษา 

จ านวนเครือข่ายที่เข้ามาในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การนิเทศ ก ากับ 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร

 
 

 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ทางวิชาการ โดยส่งเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อน าความรู้

ความสามารถพัฒนานักเรียน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม และยึด

มั่นในวินัยและจรรณยาบรรณครู เป็นแบบอย่างท่ีดีของศิษย์ 

1 คร้ัง/ภาคเรียน
71%

2 คร้ัง/ภาคเรียน
29%

1 คร้ัง/ภาคเรียน 2 คร้ัง/ภาคเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูสอนใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการให้

ความรู้แก่ครู   ให้ครูเข้ารับการอบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ติดตามให้ครูน าความรู้ไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดอบรมครูรู้เรื่องการน าหลักสูตรไปสู่ช้ันเรียน   
2. ครูน าความรู้จากการอบรมน าหลักสูตรไปจัดท าหน่วยการเรียนรู้  ก าหนดนวัตกรรมการ

เรียนรู้ จัดท า 
หน่วยการเรียนรู้ ส่งผู้บริหารท าการตรวจสอบ และน าไปปรับปรุง จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยกระบวนการและ
วิธีการเรียนท่ีหลากหลายเน้นการให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้  เน้นให้นักเรียนเป็นผู้
ปฏิบัติ  ด าเนินการสืบค้น คิด ท า น าเสนอ และน าองค์ความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยมีคณะกรรมการเข้าสังเกตการจัดการเรียนรู้ในห้องและ
ให้ข้อเสนอแนะ ครูน าข้อเสนอไปเสริมเติมเต็ม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้/วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญท่ีครูใช้เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้  เช่น กระบวนการให้นักเรียนปฏิบัติ  กระบวนการวิทยาศาสตร์   กระบวนการโครงงาน   
กระบวนการคณิตศาสตร์  กระบวนการกลุ่มเน้นการการเป็นผู้น าผู้ตาม   กระบวนการทางภาษา  วิธีการให้
แสดงละคร  วิธีสอนให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ  วิธีสอนแบบให้นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ (mind 
mapping)   

โรงเรียนได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อส่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ได้แก่  จัดกิจกรรมค่ายซ่อมเสริม   สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาติส าหรับนักเรียนช้ัน ม. 3  ม. 6  จัดกิจกรรมค่ายองค์รวมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียน ช้ัน 
ม. 5/1 – 5/3  ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ  จัดค่ายภาษาอังกฤษ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวันภาษาไทย  ติวความรู้
ในภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น และเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
เพื่อการสอบ PAT และ delf  กิจกรรมศัพท์วันละค าท่ีหน้าเสาธง   แข่งขันการน าเสนอผลงานทางวิชาการ (IS) 
กิจกรรมนักเรียนเปิดบ้านวิชาการ  กิจกรรมน าเสนอโครงการงานวิทยาศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์  กิจกรรม
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ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาไทย  
ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา   กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ  
ส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาไทย  กิจกรรมแข่งขันบรรยายธรรม  จัดกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์  กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านดนตรีไทย  ด้านวงโยธวาฑิต ด้านนาฎศิลป์ ด้านงานทัศนศิลป์ ด้านดนตรีสากล  จัดกิจกรรม
ชุมนุมมีท้ังหมด 76 ชุมนุมให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 

 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการส่งเสริมให้
ครูใช้ส่ืออย่างหลากหลายเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1.   โรงเรียนจัดหาส่ือการสอน  ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ   และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ไว้ใน
โรงเรียนและในห้องเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้เพื่อการเรียนรู้ 

2. ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท่ีจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมให้ครูจัดหาส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครู 

4. เครือข่ายผู้ปกครองจัดหาส่ือเทคโนโลยี (โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์)  ติดต้ังไว้ใน
ห้องเรียนเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้น่าสนใจและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว 

5. จัดหาเอกสาร/ส่ือส่ิงพิมพ์ /ส่ือเอกสารต่าง ๆ ไว้ในห้องสมุดท้ังห้องสมุดกลางและ
ห้องสมุดของกลุ่มสาระเพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น 

6. ครูน าส่ือออนไลน์หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน  ตัวอย่างส่ือออนไลน์
ท่ีครูน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น  Adobe    C Clean    Flash player    Google 
form   Kahoot    Google classroom  Power point  Star walk 2 
การทดลองเสมือนจริง  Crocodile  Gsp    ให้นักเรียนสืบค้นด้วยตนเองโดยใช้
อินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาจากครูผู้สอน 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนส่งเสริมการให้มีและให้ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้แก่  จัดท าเอกสารและอุปกรณ์ในการท าค่ายคณิตศาสตร์  จัดหาหนังสือสารานุกรมไทย    จัดหาส่ือวัสดุต่าง 
ๆ เพื่อการเรียนการสอน  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมีเพื่อการทดลอง  ท าเอกสารสอนเสริม  จัดเช่าคอมพิว เตอร์
ส าหรับใช้สอนนักเรียน  จัดซื้อโปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ไว้ในห้องเรียน  จัดท าบอร์ดและป้ายส่ือการเรียน 
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 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  โรงเรียนส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดังนี้   

1. ฝ่ายบริหารได้ยกตัวอย่างการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกในท่ีประชุมครูให้ครูได้รับรู้
และน าไปใช้ 

2. เปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3. เปิดโอกาสให้ครูเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ   
การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกท่ีครูน าไปใช้กับนักเรียนในห้องเรียน ได้แก่ 
1. ให้นักเรียนร่วมวางแผนเลือกวิธีการเรียนการน าเสนองาน 
2. ให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นและเลือกสถานท่ีไปทัศนศึกษา 
3. ให้ผู้ปกครองร่วมประเมินผลช้ินงานของนักเรียน 
4. ให้นักเรียนร่วมก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
5. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการให้คะแนนช้ินงานของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
6. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดห้องเรียน  เลือกท่ีนั่งเรียน     
7. ให้นักเรียนร่วมคิดตัดสินใจในการในการหาส่ืออุปกรณ์ส าหรับน าไปจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 
8. จัดบรรยากาศของห้องเรียนให้น่าอยู่มีสีสัน  ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมออกความ

คิดเห็น ร่วมกันพัฒนา  ให้ลมโกรกพัดผ่านได้ดีหรือไม่ร้อน   สามารถเคล่ือนไหวท า
กิจกรรมกลุ่มได้สะดวก 

9. จัดห้องเรียนให้มีส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีพร้อมใช้งานเพื่อการเรียนรู้ 
10. จัดให้มีเวรดูแลห้องเรียนให้อยู่ในสภาพสะอาด โต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบ 
11. ครูท่ีอยู่ในห้องเรียนสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองกับนักเรียน 
12. ครูพูดจาให้นักเรียนมีความรู้สึกรักสามัคคีกันภายในห้องเรียน 
13. ก าหนดแนวปฏิบัติในห้องเรียนอย่างชัดเจน  ไม่ล าเอียง 
14. ให้ก าลังใจ แสดงความช่ืนชมนักเรียนเมื่อท ากิจกรรมท่ีดี เหมาะสม 
15. ขณะสอนเดินดูแลนักเรียนท ากิจกรรมอย่างท่ัวถึง  เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามสร้าง

ความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียน 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  โรงเรียนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดังนี้   

1. สร้างความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผู้เรียนให้แก่ครูผู้สอนทุกคน 
2. ก าหนดแนวทางการวัดผลประเมินผู้เรียนของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
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3. ครูผู้สอนท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้  แจ้งผลการสอบ
ก่อนเรียนต่อนักเรียนและต่อฝ่ายบริหาร  แจ้งการเก็บคะแนนช้ินงาน : การสอบ : 
ระหว่างภาค : ปลายภาค 

4. ครูน าผลการประเมินผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้ได้อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
คือร้อยละ 60  

5. จัดการสอนเสริมและสอนซ่อมให้นักเรียนเพื่อให้ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในระหว่างเรียนด้วยวิธีการท่ีนักเรียนสนใจและถนัด 

6. ในกรณีผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านการประเมินครูผู้สอนประสานงานกับฝ่ายวิชาการ งาน
วัดผล และผู้ปกครองให้ร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนานักเรียน     

7. ด าเนินการให้ผู้เรียนมีคะแนนในระหว่างเรียนให้ครบถ้วนก่อนท่ีจะมีการวัดตัดสินผล
ปลายภาคเรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดังนี้   
1. ให้ความรู้แก่ครูเรื่องการท า  PLC  การร่วมกันสังเกตช้ันเรียน  การสะท้อนการสอนใน

ห้องเรียน 
2. มีการนิเทศช้ันเรียนโดยฝ่ายบริหาร  
3. ให้ครูภายในกลุ่มสาระเข้าสังเกตในช้ันเรียน 
4. ให้ครูท า PLC ภายในกลุ่มสาระและต่างกลุ่มสาระ   
5. ให้ครูน าเสนอผลงานผลการท าการท า PLC 
6. จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอน และมีการมอบ

รางวัลแก่ครูท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ถึงเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนได้มีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนท้ังด้านความรู้และด้านการ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอน และจากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้
ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3. จุดเด่น 

ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
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ประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ และนวัตกรรมของครูทุกคน พร้อมท้ัง  ให้
ค าแนะน าครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

4. จุดควรพัฒนา 
ครูพัฒนาการเรียนรู้โดยส่งเสริมทักษะการคิด และเลือกรับและตระหนักในการใช้ส่ือเทคโนโลยี ใช้

เครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือน าเสนอข้อคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและมีจรรยาบรรณใน
การใช้อินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้ครูบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นท่ีหลากหลาย เชิญ
วิทยากรภายในท้องถิ่นให้ความรู้ร่วมด้วยมากขึ้น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันที เพื่อให้นักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลงานเข้าร่วม
การแข่งขันทางด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรม 

 
5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสร้างผู้เรียน
ใหม้ีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีตรวจสอบและประเมินในทุกๆ ภาคเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ส่วนท่ี 3   
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา   

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 
 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ

การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในทุกระดับช้ัน มีเครือข่าย
ด้านวิชาการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
คิด และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการท างาน นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การศึกษาและอาชีพโดยตรงจากหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนท่ีมีความแตกต่าง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีสุข 

 
สถานศึกษาควรจัดเวทีแสดงความสามารถ

ในการคิด วิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิ จารณญาณ 
อภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิโต้วาที ประกวดโครงงาน 
และผลงานสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญ
ต่อการจัดหางบประมาณเพื่อบ ารุงรักษา พัฒนา 
ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ให้เพียงพอ และทันสมัย พัฒนา
ความรู้  ทักษะ จิดตส านึก ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารให้ถูกต้องเหมาะสม ให้
นักเรียนท าแบบวัดบุคลิกภาพจากหลายๆหน่วยงาน 
สถานบันเพื่อจะได้เปรียบเทียบและตัดสินใจท่ีดีและ
หลากหลายในการเลือกสถาบันท่ีต้องการศึกษาต่อ
หรือท างาน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษามีการการบริหารและการ

จัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองได้ลง
มือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อ
การเรียนรู้  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ และ
นวัตกรรมของครูทุกคน พร้อมท้ัง ให้ค าแนะน าครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

 
  

ครูพัฒนาการเรียนรู้โดยส่งเสริมทักษะการ
คิด และเลือกรับและตระหนักในการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
ใช้เครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือ
น าเสนอข้อคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและมี
จรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้ครู
บูรณาการการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
ท้องถิ่นท่ีหลากหลาย เชิญวิทยากรภายในท้องถิ่นให้
ความรู้ร่วมด้วยมากขึ้น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อให้
นักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ ผู้เรียนมีผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           37 

 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1  
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับมีคุณธรรมจริยธรรม  
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก และด ารงตนตามระบอบประชาธิปไตย 
3. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่าง

เหมาะสม 

 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2  

1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ทางวิชาการ โดยส่งเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ

น าความรู้ความสามารถพัฒนานักเรียน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม 

จริยธรรม และยึดมั่นในวินัยและจรรณยาบรรณครู เป็นแบบอย่างท่ีดีของศิษย์ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3  
พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสร้างผู้เรียน

ใหม้ีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีตรวจสอบและประเมินในทุกๆ ภาคเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ส่วนท่ี  4   
ภาคผนวก 

 
 ประกาศ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 รางวัลความส าเร็จ   
 ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


