
  

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศกึษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

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

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 4 98 6 24 25 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
 
 

69% 

20% 

1% 
10% 

แผนภูมิเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต อื่นๆ 
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 ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา 4 - 
๒. ภาษาไทย 10 20.30 
๓. คณิตศาสตร์ 15 18.40 
๔. วิทยาศาสตร์ 18 16.23 
๕. สังคมศึกษา 15 17.44 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา 7 14.28 
๗. ศิลปะ 7 12.44 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 16 14.13 
๙. ภาษาต่างประเทศ 17 17.70 
๑๐.แนะแนว 4 16.50 
๑๑. บรรณารักษ์ 2 18.50 
๑๒. อื่นๆ 13 - 

รวม 128 16.59 
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รวม 2,177 คน 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม
ทั้งสิ้น 

จ านวนห้อง  11 11 11 11 9 8 61 
เพศ ชาย 246 226 201 143 111 100 1,027 

หญิง 208 195 166 236 191 154 1,150 
รวม  454 421 367 379 302 254 2,177 

เฉลี่ยต่อห้อง  41.27 38.27 33.63 34.45 33.55 31.57 35.68 
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๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
 
๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
คะแนนเฉลี่ยทกุวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด และ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2558  
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คะแนนเฉลี่ยทกุวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด และ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 ๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – 
๒๕๕๙ 
 
 
 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 2558 45.69 51.02 33.84 35.2 40.06
ปี 2559 53.11 54.69 36.08 35.09 38.56
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา 2558  

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
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ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 2558 56.23 41.34 28.89 26.79 40.06
ปี 2559 60.59 39.2 30.41 26.07 33.44
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
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๑.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

จ ำนวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
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จ ำนวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 
มาตรฐานที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาด้านวิชาการแก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยสอนตรงตามตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมเติมเต็มให้กับนักเรียนตามความสนใจความสามารถของ
นักเรียนด้วยการสร้างหลักสูตรเพิ่มเติม  ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจความถนัด  ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน   
จัดครูเข้าสอนตรงตามวิชาเอกและเหมาะกับความสามารถของกลุ่มผู้เรียน  จัดกิจกรรมนิเทศครูเพื่อการพัฒนา
ให้ถึงผู้เรียน  คัดกรองนักเรียนท่ีอ่านภาษาไทยไม่คล่องเขียนไม่คล่องเขียนไม่ถูกและจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ให้อ่านออกอ่านคล่องเขียนถูก  ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  เสริมด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการเพื่อลดภาระช้ินงานและเพิ่มความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน  มีการวัดผลประเมินผล
ท่ีหลากหลาย มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลประเมินผลก่อนน าไปใช้วัดผล   ให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการคิดและท ากิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเชิงวิชาการ ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้เรียนด้วยการให้การยกย่องประกาศเกียรติคุณ ให้เกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีท ากิจกรรมดีเด่น
ท้ังหลาย 

นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการให้นักเรียนท ากิจกรรม
กลุ่ม ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น  จัดกิจกรรมเน้นระเบียบวินัยลูกเสือ
ยุวกาชาด กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดให้มีการแนะแนวทางการศึกษาและ
ปัญหาท่ัวไปของนักเรียน  จัดให้มีการส่งเสริมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

๒. ผลการด าเนินการ 
 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังในและนอกสถานศึกษา ได้เรียนรู้ตามความสนใจ
ความสามารถของนักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจความถนัดของตนเอง  นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง
เขียนถูกเพิ่มมากขึ้น ได้ท าการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  ได้ดี เกิดการเรียนรู้ มีขวัญก าลังใจท่ีดี มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  กล้าแสดงออก 
มีน้ าใจ  มีผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2559 สูงกว่าปีการศึกษา 2558  ท้ังมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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ท้ังนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

1. ความสามารถ
ในการอ่าน และ
การเขียน 
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
2. ความสามารถ
ในการส่ือสารคิด
ค านวณและคิด
วิเคราะห ์
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 

27.66 
18.11 16.15 16.67 

5.78 

29.06 30.73 30.40 34.41 29.54 
20.24 

34.47 41.50 
51.49 49.44 53.79 

73.98 

36.47 

ร้อ
ยล

ะ 

ปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม 

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 

22.61 
28.68 24.97 27.07 31.30 

5.64 

40.43 36.21 
38.65 

36.89 34.86 38.45 36.96 35.11 36.38 36.04 33.84 

55.91 

ร้อ
ยล

ะ 

ปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

3. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 

4.23 0.30 

25.26 
16.59 

1.02 10.94 
18.31 22.41 

15.79 16.59 0.51 
16.15 

77.46 77.56 

58.95 
66.82 

98.47 

72.92 
ร้อ

ยล
ะ 

ปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

4. ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

คะแนนเฉลี่ยทกุวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด และ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

45.69 
51.02 

34.29 35.20 
40.06 

43.84 

48.56 

34.45 34.99 

39.52 42.89 
46.42 

30.16 32.42 
37.88 42.64 

46.24 

30.62 32.40 
37.63 

ร้อ
ยล

ะ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

56.23 

41.34 

28.89 26.79 

35.81 

55.83 

41.65 

31.71 30.72 

35.91 

49.95 

40.01 

24.68 26.65 
33.55 

49.36 

39.71 

24.98 26.59 
33.40 

ร้อ
ยล

ะ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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๓. จุดเด่น     
 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนสูง และความสามารถในการส่ือสารคิดค านวณและ
คิดวิเคราะห์ คือ อยู่ในระดับดี ส่งผลให้ผลการทดสอบโอเนตใน 5 กลุ่มสาระหลักสูงกว่าผลการทดสอบ
ระดับชาติ และในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลโอเนตวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่าคะแนนโอเนต
ของกลุ่มสาระอื่น ๆ   ส่วนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนโอเนตวิชาภาษาไทยสูงกว่าคะแนนโอเนตของกลุ่ม
สาระอื่น ๆ  
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน และความสามารถในการส่ือสารคิดค านวณ
และคิดวิเคราะห์ให้มากยิ่งขึ้น  และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษต้องพัฒนาให้ผลโอเนตมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับจังหวัด ท้ังระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ต้องพัฒนา
ให้ผลคะแนนโอเนตมีคะแนนเฉล่ียในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้สูงกว่าระดับจังหวัด 
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มาตรฐานที่  ๒   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 
๑. กระบวนการพัฒนา  

สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกระบวนการพัฒนาของโรงเรียนมี
การตั้งเปูาหมายผู้เรียนทุกคนมีคุณสมบัติเป็นมุกดีศรีนครินทร์ กล่าวคือในการก าหนดคุณสมบัติได้บูรณาการ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีก าหนดตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คือเป็น 
คนดี และคนเก่งบูรณาการเช่ือมโยงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท้ัง ๘ ด้านมาก าหนดเป็นคุณสมบัติของผู้เรียนทุกคนเพื่อความเป็นมุกดีศรีนครินทร์  

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
หลักสูตรบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อาทิเช่น โครงการธรรมจาริณี โครงการบรรพชาสามเณร โครงการธรรม
ศึกษา  โครงการปลูกปุา  โครงการปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ด้วยค าพ่อสอน โครงการสภานักเรียน เป็นต้น อีกท้ัง
มีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน ในขณะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมห้องเรียน 
โรงเรียน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปัน ร่วมกันท างาน ใช้บทบาทความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ตามหลัก
ประชาธิปไตย ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา เพื่อความเป็นไทย รู้จักใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมใน
การท างาน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา ตามปณิธานของโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์และ
เปูาหมายของหลักสูตรที่มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

๒. ผลการด าเนินงาน    
ในด้านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ธรรมชาติ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาชายเลนท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ีของ
โรงเรียนและยังมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ การขยายพันธ์ปุาชายเลนในพื้นท่ีของจังหวัดภูเก็ตกับหน่วยงาน
ต่างๆบ่อยครั้ง ในส่วนด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆท้ังกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษามักมีโอกาสได้เข้าร่วมในการน าเสนอและเป็นคณะกรรมการผู้
ด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย ในระดับแกนน าของจังหวัด นักเรียนแสดงออก
ถึงความเป็นมุกดีศรีนครินทร์ในการด าเนินการและแสดงออกในกิจกรรมดีๆท่ีเกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ 
ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน เหมาะสมและส าเร็จตามเปูาหมาย ท้ังภายในสถานศึกษาและการขอ
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ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภายนอกท่ีมีการจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตบ่อยครั้ง เห็นเป็นเชิงประจักษ์และได้รับ
ความไว้วางใจ และค าช่ืนชมจากสังคม  
 นับเป็นผลความส าเร็จในระดับท่ีน่าพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ท่ีเกิดคุณลักษณะติดตัว ติดลักษณะนิสัย เป็นความคงทนเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ซึ่งคุณลักษณะนี้จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีสามารถอยู่อยู่ร่วมในสังคมและใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. คุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์ 
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

2. ผลการ
ประเมินด้าน
ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
(ระดับดีเยี่ยม) 

 

 
 
 
 
 

ช้ัน ม. 1 ช้ัน ม. 2 ช้ัน ม. 3 ช้ัน ม. 4 ช้ัน ม. 5 ช้ัน ม. 6 

24.57 29.44 
14.11 

2.43 

23.60 
21.22 

36.74 
26.52 

47.20 

17.76 
29.68 

41.22 
38.69 

44.04 
38.69 

79.81 

46.72 
37.56 

ร้อ
ยล

ะ 

ปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม 

0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 
ปรับปรุง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ดี 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 3.00
ดีเยี่ยม 390.00 445.00 403.00 384.00 371.00 297.00
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ประเด็น ผลการประเมิน 

1. คุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์ 
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

2. ผลการ
ประเมินด้าน
ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 

24.57 29.44 
14.11 

2.43 

23.60 
21.22 

36.74 

26.52 

47.20 

17.76 
29.68 

41.22 38.69 
44.04 

38.69 

79.81 

46.72 
37.56 

ร้อ
ยล

ะ 

ปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม 

0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 
ปรับปรุง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ดี 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 3.00
ดีเยี่ยม 390.00 445.00 403.00 384.00 371.00 297.00
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ประเด็น ผลการประเมิน 

3. ผลการ
ประเมิน
นักเรียนด้าน
การยอมรับ
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น สุข
ภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกัน และ
ความเป็นธรรม
ต่อสังคม 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนกัเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

2. ผลการ
ประเมิน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 

0.00
50.00

100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00

ชั้น ม. 
1 

ชั้น ม. 
2 

ชั้น ม. 
3 

ชั้น ม. 
4 

ชั้น ม. 
5 

ชั้น ม. 
6 

การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 380.00 437.00 403.00 380.00 366.00 297.00
สุขภาวะทางจิต 389.00 444.00 407.00 383.00 371.00 296.00
ภูมิคุ้มกัน 389.00 438.00 403.00 384.00 370.00 297.00
ความเป็นธรรมต่อสังคม 390.00 436.00 406.00 384.00 371.00 299.00

ร้อ
ยล

ะ 

0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 
ปรับปรุง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ดี 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 3.00
ดีเยี่ยม 390.00 445.00 403.00 384.00 371.00 297.00
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๓. จุดเด่น 
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 

จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาชายเลนท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ีของโรงเรียนและยังมี
ส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ การขยายพันธ์ปุาชายเลนในพื้นท่ีของจังหวัดภูเก็ตกับหน่วยงานต่างๆ 

๔. จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนใน ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ 

จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอนัดีงามของไทย 
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มาตรฐานที่ 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1 .  ง า น พั ฒ น า
หลักสูตรสถานศึกษา 

3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชา
เพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  และ
ภาษาต่างประเทศ 

2. นิเทศครูสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ 
3. ค่ายเสริมวิชาการ
นอกหลักสูตร(ค่าย
พั ก แรม ลูก เ สือยุ ว
กาชาด กิจกรรมค่าย
วิชาการ) 

3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-ได้จัดติวโอเนต ผลปรากฏคะแนนโอเนต
ทุกกลุ่มสาระ ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศ 
-นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการและค่ายกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับสูง 

4. พัฒนาศักยภาพ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ข อ ง
ผู้เรียน 

๓.๒.๑   การมีกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

-นักเรียนร้อยละ100 มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเองตามความสนใจด้วยการ
ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ทางโรงเรียนจัดให้มีข้ึน 
-ครูร้อยละ 100 ได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักเรียนได้กิจกรรมรายคน
และรายกลุ่มเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ  

5.พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยนวิ ชา
วิทยาศาสตร์ 
6. กิจกรรมวันส าคัญ
ทางภาษา 

๓.๒.2   การจัดการเรียนการสอนท่ียึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 

-นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน 
กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-นักเรี ยนมีความพึ งพอใจต่อการ จัด
กิจกรรมค่ายปุาชายเลน ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

7 . ย ก ร ะ ดั บ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
ภ า ษ า จี น  ภ า ษ า
ฝรั่ ง เศสเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

๓.๒.๓   การตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนผ่านการสอบ CEFR 
-นักเรียนผ่านการฟังพูดอ่านและเขียน
ภาษาฝรั่ ง เศสโดยใช้กรอบมาตรฐาน 
CECRL ผ่านระดับ A1 ร้อยละ 94.74 
ผ่านระดับ A2 ร้อยละ 100 
-นักเรียนผ่านการทดสอบการฟังการพูด 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

  อ่านและเขียนภาษาจีนโดยใช้กรอบมาตรฐานท่ีสมาคม
การศึกษาภาษาจีนก าหนด 

8. พัฒนางานวัดผล
และประเมินผล 

3.3 การพัฒนาระบบการวัด
และการประเมินผลการ
เรียน 

-มีเอกสารคู่มือการวัดและประเมินของงานวิชาการ 
-ครูได้พัฒนาเครื่องมือวัดให้ตรงตัวช้ีวัดหลังจากได้รับ
การตรวจเครื่องมือวัด 
-นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบข้อโอเน็ตของปีการศึกษา
ก่อนๆ เมื่อครูได้น าข้อสอบโอเน็ตของปีการศึกษาก่อน 
ๆ มาบรรจุไว้ในข้อสอบ 

9. งานเอกสารกา
พิมพ์ 
1 0 .  พั ฒ น า ส่ื อ
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร
ส่ือสาร 
1 1 .  ส่ ง เ ส ริ ม
ศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนด้วยส่ือ
และเทคโนโลยี 

๓.๔  การผลิต การใช้ การ
พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ 

-มีส่ือเอกสารการพิมพ์เพียงพอต่อการให้บริการการ
เรียนรู้ของครูและนักเรียน 
-ห้องเรียน 812 ถึงห้องเรียน 818 มีส่ือเทคโนโลยี
โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ พร้อมจอพร้อมให้ใช้บริการ 
และนักเรียนครูร้อยละ ๑๐๐ พึงพอใจต่อการใช้ส่ือ 
 

12. นักเรียนดี ครูดี  
ผลงานเด่น 
13.ส่งเสริมการจัด
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ผู้เรียน 

๓.๕  การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

-นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมงาน ศิลปหัต
กรรมระดับจังหวัด 32 รายการ 
-นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันระดับเขต 2 รายการ 
-นักเรียนได้รองชนะเลิศอันดับรองระดับประเทศ 1 
รายการ 

14 . ห้องเรียน
คุณภาพ 
 

๓ .๖   ก า รพั ฒน าแ ห ล่ ง
เรียนรู้ 

-ได้ติดต้ังโปรเจคเตอร์ วิชชวลไลท์เซอร์ เพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียนจ านวน 7 ชุด 
-ได้ติดต้ังเครื่องเสียงจ านวน 2 ชุดในห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา และ 1 ชุด 
ในห้องนาฎศิลป์ 
-ได้ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม 
เครื่องพริ๊นเตอร์ท่ีห้องนาฎศิลป์ 

15. ส่งเสริมนักเรียน
ท่ีมี ค วามสามารถ
พิ เ ศ ษ ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
คณิตศาสตร์ 

๓ .๖   ก า รพั ฒน าแ ห ล่ ง
เรียนรู้ 

-ได้ติดต้ังคอมพิวเตอร์และจอภาพระบบ TO WAY ใน
ห้องเรียน ของนักเรียนโครงการพิเศษ 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

16. จัดการเรียนการ
สอนโครงการสาม
ภาษา 

๓.๖  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ไ ด้ ติด ต้ั ง  Active Board ใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษาจ านวน 1 เครื่อง 

17 . พัฒนาส่ือ
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีการ 
ส่ือสาร 

๓.๖  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ขยายพื้นท่ีการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปยัง
อาคารใหม่ และจุดท่ีอับสัญญาณ 
 
 
 

 
๒. จุดเด่น 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท้ังในและนอก
สถานศึกษา ผ่านส่ือเทคโนโลยี  การจัดกิจกรรมค่ายทางวิชาการ การให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและเกิดความสุขท่ีจะเรียนรู้  ให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจท้ังเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเป็นการส่งเสริมผู้เรียนเต็มศักยภาพตาม
ความพร้อมและความแตกต่างของแต่ละบุคคล  มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลประเมินผลของทุก
รายวิชาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดก่อนท่ีจะใช้วัดและประเมินผลนักเรียน และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคือ
ปุาชายเลนเป็นส่ือนอกเหนือ  นอกจากนี้ประสบความส าเร็จด้านการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลป
หัตกรรมท้ังในระดับจังหวัดระดับเขตและระดับประเทศ 

๓. จุดควรพัฒนา 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฎิบัติการประจ าปี  ติดต้ังส่ือเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ วิชชวลไลท์
เซอร์ เครื่องเสียงให้ครบทุกห้องเรียน 
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มาตรฐานที่ ๔ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 
1. กระบวนการพัฒนา 
          สถานศึกษามีการวิเคราะห์ ปัญหา จุดอ่อนจุดแข็งของสถานศึกษาและผลของการจัดการศึกษา โดยมี
การนิเทศติดตามมีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายของการปฏิรูป
การศึกษา ระดมความคิดเห็นจาก 3 องค์กรหลัก คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน เครือข่าย
ผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองและครู เพื่อมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจกลยุทธ์ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง กับ
สภาพปัญหาและความต้องการพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบให้
เป็นไปตามแผนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการจัดการศึกษาท่ีวางไว้ มีการติดตามนิเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมท้ังมีการ
ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 

2. ผลการด าเนินการ 
 2.1. สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย ทิศทางเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาครู บุคลากร
ให้เหมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่ง จัดท าข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย พร้อมท้ังจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการใฝุรู้ใฝุเรียนของผู้เรียน 
 2.3 เครือข่าย 3 องค์กรหลักและเครือข่ายอุปถัมภ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและวางแผนการจัด
การศึกษาครบทุกด้านทุกงาน สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
 2.4 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการครบทุกฝุายอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุ
เปูาหมายและมีแหล่งเรียนรู้ที่วางไว้ 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม การระดมก าลังสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ 
สภาพปัญหา ความต้องการท่ีจะพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการพัฒนาผู้เรียนและขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและ
บริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) 
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) 
จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี
ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดท่ีควร
พัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยเน้นท่ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝุายท่ี
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝุาย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๒. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
๔. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนจัดระบบและท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้และครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  ขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
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มาตรฐานที่ ๖ การจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการสามภาษา นักเรียนในโครงการพิเศษมี

เจตคติท่ีดีต่อภาษาในระดับดี
เย่ียมร้อยละ 80 

-นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
-นัก เรี ยนร้ อยละ  90 สามารถ ส่ือสารด้วย
ภาษาต่างประเทศได้ถูกต้องท้ังการพูดและการ
เขียน 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
นั ก เ รี ย น ที่ มี
ความสามารถพิ เศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนในโครงการพิเศษมี
เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 80 

-นัก เรี ยน ร้ อยละ  83  มี เ จตคติ ท่ี ดี ต่ อวิ ช า
วิทยาศาสตร์ 
-ร้อยละ 91.4 เห็นว่ าการ จัดกิจกรรมค่าย
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เกิดประสบการณ์การ
เรียนด้านวิทยาศาสตร์ได้ดี 

ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
เทคโนโลยีและอาชีพ 

นักเรียนในโครงการพิเศษมี
เจตคติท่ีดีต่อภาษาในระดับดี
เย่ียมร้อยละ 80 

-นักเรียนร้อยละ 90 ได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 
-แหล่งสืบค้นด้านเทคโนโลยีใม่เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

โครงการพระราชด าริ 
โ ค ร ง ก า ร ง า น ส ว น
พฤกษศาสตร์ 

นั ก เ รี ย น แ ล ะ ค รู เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
ของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ 

-นักเรียนร้อยละ100 เข้าร่วมกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมสอดแรกให้เห็น
ความส าคัญของกิจกรรมสืบสานงานพระราชด าริ 

โ ค ร ง ก า ร ธ น า ค า ร
โรงเรียน 

นักเรียนทุกระดับช้ันฝากเงิน
กับธนาคารของโรงเรียนด้วย
ความสมัครใจ 

นักเรียน ร้อยละ 80.60 ฝากเงินออมทรัพย์ไว้กับ
ธนาคารโรงเรียน 

โครงการ To Be 
Number One 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
To Be Number One ด้วย
ความสมัครใจและร่ วมท า
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ท่ี เ ป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

-นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม To Be 
Number One ของโรงเรียน 
นักเรียน 
-จ านวนครั้งท่ีของหายแล้วได้คืนเพิ่มข้ึน 
ได้รับการประเมินกิจกรรม To Be Number One 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานระดับทองปีท่ี 2 
-มีจ านวนเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 
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๒. จุดเด่น 
 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์มีนักเรียนและครูเข้าร่วมร้อยละ๑๐๐ เนื่องจากทุกคนเกิดความรักและ
ตระหนักในความส าคัญของปุาไม้  ซึ่งอยู่ในโรงเรียนและเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสุดล้นร าพันต่อ
โรงเรียน  กิจกรรม ในโครงการ To Be Number One เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนคิดท าขึ้นเอง โดยกลุ่มของ
นักเรียนท่ีเห็นความส าคัญของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสมาชิกขององค์เพิ่มมากขึ้นขยายเครือข่ายได้มากขึ้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนเป็นค่ายเป็นฐานในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียนใน
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์พึงพอใจมากและท าให้เกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 

๓. จุดควรพัฒนา 
 จัดท าแหล่งเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นตามจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น และจัดบริการส่ืออื่น ๆ เพื่อ
สะดวกแก่การเรียนรู้ เช่น จัดบริการเครื่องพรินเตอร์  จัดบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับให้นักเรียนสืบค้นไว้
บริการให้มีจ านวนมากขึ้นครอบคลุมทุกอาคารเรียน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับดีเยี่ยม 
ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี ๒  คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๔ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๕ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี ๖ การจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของ
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและตามความต้องการของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพชุมชน จนมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี  พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ ในรายวิชาส่วนใหญ่สูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุุน มีความสามารถใน
การคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี  ดังท่ีปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 1 
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฎอย่าง
ชัดเจนและเป็นท่ียอมรับ  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาชายเลนท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ี
ของโรงเรียนและยังมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ การขยายพันธ์ปุาชายเลนในพื้นท่ีของจังหวัดภูเก็ตกับ
หน่วยงานต่างๆ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ในด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ มีผลการ
ประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเย่ียม  โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา ผ่านส่ือเทคโนโลยี  การจัดกิจกรรมค่ายทางวิชาการ การให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและเกิด
ความสุขท่ีจะเรียนรู้  ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม   สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เพื่อให้ทุกฝุายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการท่ีจะพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ โดยสถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี  และให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย เพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี   ในมาตรฐานการจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนวัตถุประสงค์
พิเศษ อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องด้วยสถานศึกษาเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษจึงจัดท าโครงการท่ีเน้นให้ให้
ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม และ
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ดี 

1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเย่ียม 
1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดี 
1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ดี 

มาตรฐานที่ ๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ดี 

2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเย่ียม 
2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเย่ียม 
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดีเยี่ยม 
 3.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
 3.2  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเย่ียม 

๓.๒.๑   การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม  

ดีเย่ียม 

           ๓.๒.๒  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดี 
 ๓.๒.๓   การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 
ดีเย่ียม 

     ๓.๓  การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการเรียน ดีเย่ียม 
     ๓.๔  การผลิต การใช้ การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ดีเย่ียม 
     ๓.๕  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเย่ียม 
     ๓.๖  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๔ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

 ๔.๑  การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเย่ียม 
 ๔.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม 

๔.๒.๑   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๔.๒.๒   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ดีเย่ียม 

๔.๒.๓   การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

ดี 

๔.๒.๔   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

   ๔.๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเย่ียม 

  ๔.๔  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดี 
มาตรฐานที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดี 

ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ดี 

มาตรฐานที่ ๖ การจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ดีเยี่ยม 
  ๖.๑  โครงการสามภาษา ดีเย่ียม 

๖.๒  โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ดีเย่ียม 

๖.๓  โครงการพระราชด าริ ดีเย่ียม 
๖.๔ ศูนย์การเรียนรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีและอาชีพ ดีเย่ียม 
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ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 
 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลก าร
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน   พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
          นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการ
เขียนสูง และความสามารถในการส่ือสารคิดค านวณ
และคิดวิเคราะห์ คือ อยู่ในระดับดี ส่งผลให้ผลการ
ทดสอบโอเนตใน 5 กลุ่มสาระหลักสูงกว่าผลการ
ทดสอบระดับชาติ และในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลโอ
เนตวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่า
คะแนนโอ เนตของก ลุ่มสาระอื่ น  ๆ   ส่วน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนโอเนตวิชาภาษาไทยสูงกว่า
คะแนนโอเนตของกลุ่มสาระอื่น ๆ  
 
 

 
 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และการเขียน และความสามารถในการส่ือสารคิด
ค านวณและคิดวิเคราะห์ให้มากยิ่งขึ้น  และต้อง
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ
ต้องพัฒนาให้ผลโอเนตมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ
จังหวัดท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาคณิตศาสตร์และวิชา
วิทยาศาสตร์ต้องพัฒนาให้ผลคะแนนโอเนตมีคะแนน
เฉล่ียในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้สูงกว่า
ระดับจังหวัด 

มาตรฐานที่  ๒   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง  มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาชายเลนท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ี
ของโรงเรียนและยังมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ การ
ขยายพันธ์ปุาชายเลนในพื้นท่ีของจังหวัดภูเก็ตกับ
หน่วยงานต่างๆ 

 
 
ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้าน

ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
            โรงเรียน จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท้ังใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านส่ือเทคโนโลยี  การจัด
กิจกรรมค่ายทางวิชาการ การให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและเกิดความสุขท่ีจะ 

 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้  ควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผน
ปฎิบัติการประจ าปี  ติดต้ังส่ือเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ 
วิชชวลไลท์เซอร์ เครื่องเสียงให้ครบทุกห้องเรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

เรียนรู้  ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
สนใจท้ังเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเป็นการส่งเสริม
ผู้เรี ยนเ ต็มศักยภาพตามความพร้อมและความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล  มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดผลประเมินผลของทุกรายวิชาให้
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดก่อนท่ีจะใช้วัดและประเมินผล
นักเรียน และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคือปุา
ชายเลนเป็น ส่ือนอกเหนือ  นอกจากนี้ประสบ
ความส าเร็จด้านการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมศิลปหัตกรรมท้ังในระดับจังหวัดระดับเขต
และระดับประเทศ 

 

มาตรฐานที่ ๔ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
          โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ใช้วิธีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การระดมก าลังสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เปูาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การ จัดการ ศึกษา แผนปฏิบั ติการประจ าปี  ท่ี
สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการท่ีจะพัฒนา 
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ไ ด้อย่ างมี คุณภาพ มีการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ 

 
 
          สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุายให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาผู้เรียนและขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ี
ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 

โรงเรียนจัดระบบและท าเครื่องมือให้นักเรียน
ประเมินตนเองในการเรียนรู้และครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  ขาดการติดตาม 
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๖ การจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของ
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ 
 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์มีนักเรียนและครู
เข้าร่วมร้อยละ๑๐๐ เนื่องจากทุกคนเกิดความรักและ
ตระหนักในความส าคัญของปุาไม้  ซึ่งอยู่ในโรงเรียน
และเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสุด
ล้นร าพันต่อโรงเรียน  กิจกรรม ในโครงการ To Be 
Number One เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนคิดท าขึ้นเอง
โดยกลุ่มของนักเรียนท่ีเห็นความส าคัญของการปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบและสมาชิกขององค์เพิ่มมากขึ้นขยาย
เครือข่ายได้มากขึ้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนเป็นค่ายเป็นฐานในด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีท าให้
นักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์พึงพอใจมากและท าให้เกิดการเรียนรู้
มากท่ีสุด 

 
 
              จัดท าแหล่งเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้น
ตามจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น และจัดบริการส่ืออื่น ๆ 
เพื่อสะดวกแก่การเรียนรู้ เช่น จัดบริการเครื่องพริ๊น
เอกสาร จัดบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับให้นักเรียน
สืบค้นไว้บริการให้มีจ านวนมากขึ้นครอบคลุมทุก
อาคารเรียน 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1) การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน และความสามารถในการส่ือสารคิด
ค านวณและคิดวิเคราะห์ให้มากยิ่งขึ้น  และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

2) การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก   
3) การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมมีความรอบรู้มีทักษะในการสอนถ่ายทอดองค์ความรู้  
4) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1) การเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามความต้องการและความ
ถนัดของนักเรียนให้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพท้ังด้านวิชาการและด้านกิจกรรม โดยให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจกับนักเรียนในการเลือกวิชาเรียนหรือเลือกกิจกรรม 

2) การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด ได้สืบค้น ประดิษฐ์และน าเสนอผลงานและแสดงออกต่อสาธารณชน
ในทุกกลุ่มสาระ จัดกิจกรรมทางวิชาการให้นักเรียนได้น าเสนอท้ังในโรงเรียน ในระดับจังหวัด ใน
ระดับภาคและระดับประเทศ  

3) การปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้ไปสู่นักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21  

4) การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีระบบท่ีทันสมัยเอื้อต่อการให้บริการและการส่ือสารให้เป็น
ปัจจุบัน เน้นการท างานและการบริหารงานเป็นทีมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เพื่อ
พัฒนานักเรียนเป็นส าคัญ 
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ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ก าหนดค่าเปูาหมาย        

 ประกาศ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 


