
  

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 ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 4 ๑๐๗ ๕ 2๐ ๑๒ 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
 

77%

22%

1%

แผนภูมิเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
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 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

๑. บริหารการศึกษา ๕ - 
๒. ภาษาไทย 1๐ ๒๐ 
๓. คณิตศาสตร์ ๑๕ ๑๘ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๑๘ ๑๗ 
๕. สังคมศึกษา ๑๖ ๑๔ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๑๓ 
๗. ศิลปะ ๙ ๑๓ 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๕ ๑๕ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๒๘ ๑๖ 
๑๐.แนะแนว ๕ ๑๒ 
๑๑. บรรณารักษ์ ๒ ๑๒ 

รวม ๑๓๐ ๑๕ 
 
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐  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  ๒๕๖๐ 
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ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
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๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 

 
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับภาค และ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
  

 

 
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด และ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

55.16

32.81 31.05
34.77

51.96

30.22 34.16 37.80

47.12

25.27

31.83 33.42

48.29

26.30
32.28 34.33

ร้อ
ยล

ะ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา 25๖๐ 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

55.71

35.84
30.50

24.80

32.00

54.50

37.15
36.05

28.50

31.25

47.34

34.09

26.49
22.96

28.58

49.25

34.70
28.31

24.53
29.37

ร้อ
ยล

ะ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 25๖๐  
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๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปี 2558 45.69 33.84 35.2 40.06
ปี 2559 53.11 36.08 35.09 38.56
ปี ๒๕๖๐ 55.16 32.81 31.05 34.77
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปี 2558 56.23 41.34 28.89 26.79 35.81
ปี 2559 60.59 39.2 30.41 26.07 33.44
ปี 2560 55.71 35.84 30.50 24.80 32.00
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
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๑.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

จ ำนวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

 
 

0 500 1000 1500 2000 2500

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ห้องสมุดโรงเรียน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนคุณภาพ SMTE ,MSET

ลานสนามหญ้า( ดูดาว)

ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้อง 321

ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้อง 328

สวนพฤกษศาสตร์

ป่าชายเลน

ห้องสมุดสามภาษา

ห้อง311 มุมฝร่ังเศส

มุมภาษาจีนห้อง 311

ศูนย์คอมพิวเตอร์

แหล่งการเรียนรู้ห้องภาษาไทย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องสืบค้น

ห้องอาเซียน

ห้องเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินท…

ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สนามกีฬา

ห้องออกก าลังกาย

จ านวนนักเรียนที่ใช้ (คน)
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จ ำนวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 

 
0 500 1000 1500 2000 2500

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง

ป่าชายเลน สะพานหิน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หอดูดาว หาดใหญ่
งานเปิดบ้าน SMTE ณ รร.ภูเก็ตวิทยาลัย

หาดบ้านพันวา 
ป่าชายเลนเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดตรัง

หาดปากเมง จังหวัดตรัง
น้ าตกสระนางมโนราห์ จังหวัดพังงา

ศาลเจ้าสะพานหิน
ถนนคนเดิน ถนนถลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ห้องเรียนขงจ้ือโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ศูนย์พัฒนาภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ห้องสมุดเพ่ือประชาชน
ถนนถลาง
พิพิธภัณฑ์

วัดฉลอง
สะพานหิน
สื่อโฆษณา

ป้ายร้านค้าต่างๆ
ป่าชายเลนคลองเกาะผี

สวนสาธารณะสะพานหิน
เตาเผาขยะ

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ)่
วัดมงคลนิมิตร (วัดพุทธ)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดกลาง)
วัดเทพวนารม (วัดม่าหนิก)

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลวิชิต
แหล่งเรียนรู้ตึกชิโนโปตุกีส

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว
สนามกีฬาสุระกุล

สนามแข่งขันกีฬาต่างๆ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง
ป่าชายเลน สะพานหิน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หอดูดาว หาดใหญ่

งานเปิดบ้าน SMTE ณ รร.ภูเก็ตวิทยาลัย
หาดบ้านพันวา 

ป่าชายเลนเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดตรัง
หาดปากเมง จังหวัดตรัง

สระนางมโนราห์ จังหวัดพังงา

จ านวนนักเรียนท่ีใช้ (คน)
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 
มาตรฐานที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน ตามล าดับ 

ดังนี้  
ประการ ๑ คือ ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545,2553) มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

ประการท่ี ๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าหมายของโรงเรียน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดนโยบาย
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ครูออกแบบก าหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้และน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนด าเนินการสอนจริง  

ประการท่ี ๓ ด าเนินงานตามโครงการและด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเหมาะสม โดยค านึงถึงความแตกต่างตามศักยภาพของนักเรียนควบคู่
กับการท าความเข้าใจสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนในผู้เรียน   

ประการท่ี ๔ ด าเนินงานเป็นทีม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด าเนินการท า PLC น าผลจากการ
ท า PLC ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

ประการท่ี ๕  ด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผล โดยบุคลากรในโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด 
และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ประการท่ี ๖ วัดผลประเมินผลผู้เรียนและรายงานผล  
ประการท่ี ๗ ให้ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า 

และครู เข้าร่วมพัฒนาผู้เรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น  จัดกิจกรรมเน้นระเบียบวินัยเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีสมาธิและสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการต้ังใจใฝ่เรียนรู้เรียน ให้เห็นความ
ความส าคัญของการวัดผลประเมินผล    

๒. ผลการด าเนินการ 
 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังในและนอกสถานศึกษา ได้เรียนรู้ตามความสนใจ

ความสามารถของนักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจความถนัดของตนเอง   ผลการทดสอบระดับชาติของ
โรงเรียนปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับชาติ  ท้ังมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย นักเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคจ านวน 32 รายการมากกว่าปีการศึกษา 
2559 จ านวน 4 รายการ และได้รับรางวัลระดับประเทศ 1 รายการ จ านวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับ 3 
ขึ้นไปในละรายวิชาสูงกว่าปีการศึกษา 2559 ร้อยละ ๒.๕๓ 
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ท้ังนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. ความสามารถ
ในการอ่าน และ
การเขียน 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
2. ความสามารถ
ในการส่ือสารคิด
ค านวณและคิด
วิเคราะห์ 
(ระดับดีเยี่ยม) 

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

0.22 0.18 0.00 1.05 0.39 5.24

4.61

8.26 4.79 7.25 5.43 3.54
18.68

20.94 19.19
11.53

19.94 3.76

76.49
70.62

76.02 79.12 74.25

87.46
ร้อ

ยล
ะ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6
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๓๖.๒๔ ๓๐.๖๓ ๓๑.๔๒
๓๗.๑๕

๒๘.๑๕

๕๘.๒๕

๔๓.๕๓

๓๐.๗๖
๓๗.๓๓ ๓๙.๖๙

๕๙.๙๗

ร้อ
ยล

ะ

พอใช้ ดี ดีเยี่ยม
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ประเด็น ผลการประเมิน 

3. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

4. ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
(ระดับดี) 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 25๖๐ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 25๖๐ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

คะแนนเฉลี่ยทกุวิชาของระดับโรงเรียน สงูกว่า คะแนนเฉลี่ยระดบัภาค และ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

55.16

32.81 31.05
34.77

51.96

30.22 34.16
37.80

47.12

25.27

31.83 33.42

48.29

26.30
32.28 34.33

ร้อ
ยล

ะ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

55.71

35.84
30.50

24.80
32.00

54.50

37.15
36.05

28.50
31.25

47.34

34.09
26.49

22.96
28.58

49.25

34.70
28.31

24.53
29.37

ร้อ
ยล

ะ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
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๓. จุดเด่น     
๑) นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า 
๒) ผู้ปกครองเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนานักเรียนด้านวิชาการร่วมกับโรงเรียน โดยการจัดการสอนเสริม

ให้กับนักเรียนทุกวันเสาร์ 
๓) ผลการสอบโอเน็ตมีค่าเฉล่ียทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑) พัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒) พัฒนาทักษะด้านการอ่านและคิดวิเคราะห์ด้านภาษาอังกฤษ 
๓) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ ถึงแม้ว่าค่าเฉล่ียผลโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศก็

ตาม โรงเรียนยังคงต้องพัฒนาให้ทุกรายวิชามีค่าเฉล่ียของผลการสอบโอเน็ตสูงขึ้น โดยต้ังเป้า 
ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           14 

 

มาตรฐานที่  ๒   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

๑. 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 

๒. ผลการด าเนินงาน    
ในด้านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ธรรมชาติ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ีของ
โรงเรียนและยังมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ การขยายพันธ์ป่าชายเลนในพื้นท่ีของจังหวัดภูเก็ตกับหน่วยงาน
ต่างๆบ่อยครั้ง ในส่วนด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆท้ังกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษามักมีโอกาสได้เข้าร่วมในการน าเสนอและเป็นคณะกรรมการผู้
ด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย ในระดับแกนน าของจังหวัด นักเรียนแสดงออก
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ถึงความเป็นมุกดีศรีนครินทร์ในการด าเนินการและแสดงออกในกิจกรรมดีๆท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 
ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน เหมาะสมและส าเร็จตามเป้าหมาย ท้ังภายในสถานศึกษาและการขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภายนอกท่ีมีการจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตบ่อยครั้ง เห็นเป็นเชิงประจักษ์และได้รับ
ความไว้วางใจ และค าช่ืนชมจากสังคม  
 นับเป็นผลความส าเร็จในระดับท่ีน่าพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ท่ีเกิดคุณลักษณะติดตัว ติดลักษณะนิสัย เป็นความคงทนเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ซึ่งคุณลักษณะนี้จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีสามารถอยู่ร่วมในสังคมและใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  

ประเด็น ผลการประเมิน 
1.  คุณ ลักษณะ
อันพึ่งประสงค์ 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

2. ผลการ
ประเมินด้าน
ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6
ปรับปรุง 1.01 3.99 1.54 0.00 0.00 8.36
ดี 1.17 32.15 12.97 3.36 15.24 9.40
ดีเยี่ยม 97.82 63.84 85.49 96.63 84.75 82.22
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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 0.00 0.00 0.00 0.00
ดีเยี่ยม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ประเด็น ผลการประเมิน 

3. ผลการ
ประเมิน
นักเรียนด้าน
การยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนกัเรียนด้านการยอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๔. ผลการ
ประเมินนักเรียน
ด้านสุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนกัเรียนด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0
ดี 0 1.66 3.02 1.68 4.14 2.44
ดีเยี่ยม 100 98.33 96.97 98.31 95.85 97.55
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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 0.00 0.34 0.27 0.34
ดีเยี่ยม 100.00 100.00 100.00 99.66 99.72 99.65
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ประเด็น ผลการประเมิน 

1. คุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์ 
(ระดับดีเยี่ยม) 

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
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ปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม
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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 
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ชั้น ม. 
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ชั้น ม. 
2

ชั้น ม. 
3

ชั้น ม. 
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ชั้น ม. 
5

ชั้น ม. 
6

การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ๓๘๒ 419.00 384.00 292.00 347.00 279.00

สุขภาวะทางจิต ๓๘๒ ๔๒๗ ๓๙๗ ๒๙๖ ๓๖๑ ๒๘๕

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
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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 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ีของโรงเรียนและยังมี
ส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ การขยายพันธ์ป่าชายเลนในพื้นท่ีของจังหวัดภูเก็ตกับหน่วยงานต่างๆ 

๔. จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จน

เกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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มาตรฐานที่ 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน ศักยภาพของโรงเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเรียนการสอน รวมทั้งส่ิงท่ี
คาดหวังให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์  ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ก าหนดจุดประสงค์
ของหลักสูตร เป้าหมายหรือส่ิงท่ีมุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน วิธีการวัดผลและประเมินผล จัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สู่ประชาคมอาเช่ียนและมาตรฐานสากล จัดท าหน่วยบูรณาการอาเชียน 
เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถ
เช่ียวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด “STAR STEMS”  

2. ผลการด าเนินการ 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดีเย่ียม 

3. จุดเด่น 
ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดย

การจัดท าหน่วยบูรณาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
ของสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” : คนดี มี
วินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”  

4. จุดที่ควรพัฒนา 
สร้างความชัดเจนในการน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและห้องเรียน 
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มาตรฐานที่ ๔ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
          สถานศึกษามีการวิเคราะห์หาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยเทคนิค SWOT Analysis แล้ว
ด าเนินการ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมเครือข่าย ๓ องค์กรคณะหลัก คือ คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู อีกท้ังอาศัยกรอบโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐ ในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า  

2. ผลการด าเนินการ 
 2.1. มีการก าหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาอย่างชัดเจน ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน จึงสามารถท าให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.2. มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจาก ๓ องค์กรคณะหลัก ได้รับความ
ร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เพราะมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย อีกท้ัง
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 2.3 มีการบริหารงานท่ีโปร่งใส คุ้มค่า บริสุทธิ์ ยุติธรรม และยึดหลักปรีชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
พัฒนาทุกรูปแบบ 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการระดมพลังสมอง
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จึงท าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจึงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ท า
ให้โรงเรียนสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการสรุปแผนปฏิบัติงาน มีการ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 มีการสร้างเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 
และช่วยในการขับเคล่ือนสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

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 บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องมีความเขา้ใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 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 บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 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  ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการสามภาษา 1. นัก เรี ยน เข้ าร่ วม โครงการ ค่าย

ภาษาอังกฤษ EP/MEP ร้อยละ ๘๐ 
2. นักเรียน มีผลการสอบวัดความรู้

ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ต าม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐ 

3. นักเรียน EP ช้ัน ม.2/12 เข้าร่วม
กิ จกรรม ศึกษาแหล่ง เรี ยนรู้ ใน
ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ 
และสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

1. นัก เรียน เข้าร่ วมโครงการ ค่ าย
ภาษาอั งกฤษ EP/MEP ร้อยละ 
๑๐๐ 

2. นักเรียน มีผลการสอบวัดความรู้
ภ าษาอั ง กฤษตาม เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐ 

3. นักเรียน EP ช้ัน ม.2/12 เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ใน
ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ 
และสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ
ได้ ร้อยละ ๙๕ 

โครงการส่งเสริม
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนในโครงการพิเศษร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี 

2. นักเรียนในโครงการพิเศษทุกคน
สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 
ค ณิตศาสตร์  เ ทค โน โลยี  และ
ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ ๗0 

3. นักเรียนในโครงการพิเศษมีความพึง
พอใจต่อการจัดบรรยากาศการ
เ รี ยน รู้ แ ละแห ล่ งการ เ รี ยนรู้ ท่ี
หลากหลาย ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 
80 

4. นักเรียนในโครงการพิเศษมีเจตคติท่ี
ดีต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 80 

5. นักเรียนในโครงการพิเศษร้อยละ 
8๖.๐๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับดี 

6. นักเรียนในโครงการพิเศษทุกคน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ร้อย
ละ ๗๒ 

7. นักเรียนในโครงการพิเศษมีความ
พึงพอใจต่อการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย ในระดับดีเยี่ยม ร้อย
ละ 8๕ 

8. นักเรียนในโครงการพิเศษมีเจตคติ
ท่ี ดี ต่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คณิตศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม ร้อย
ละ 86.78 

โครงการพระราชด าร ิ

โ ค ร ง ก า ร ง า น ส ว น
พฤกษศาสตร์ 

1. ผู้ เ รี ยนร้ อยละ  90 มี จิตส านึ ก
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่
ชุมชน 

2. ผู้ เรียนร่วมปฏิบั ติการเรียนรู้  5 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ง า น ส ว น
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและพืชศึกษา
ไม่ ต่ ากว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ ของ
นักเรียนท้ังหมด 

3. ผู้เรียนร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสาระ ธรรมชาติแห่งชีวิต 
ส ร ร พ ส่ิ ง ล้ ว น พั น เ กี่ ย ว  แ ล ะ
ประโยชน์แท้แก่มหาชน ไม่ต่ ากว่า 
90 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนท้ังหมด 

1. ผู้ เรียนร้อยละ 9๖ มี จิตส านึก
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียน
สู่ชุมชน 

2. ผู้เรียนร่วมปฏิบัติการเรียนรู้  5 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ง า น ส ว น
พฤกษศาสตร์ โรงเรียนและพืช
ศึกษาไม่ต่ ากว่า ๑๐0 เปอร์เซ็นต์ 
ของนักเรียนท้ังหมด 

3. ผู้เรียนร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสาระ ธรรมชาติแห่งชีวิต 
ส ร ร พ ส่ิ ง ล้ ว น พั น เ กี่ ย ว  แ ล ะ
ประโยชน์แท้แก่มหาชน ไม่ต่ ากว่า 
9๒ เปอร์ เซ็น ต์  ของนัก เรี ยน
ท้ังหมด 

4. นักเรียนแกนน ำ รุ่นท่ี 2 เผยแพร่
ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช สู่
นักเรียนร้อยละ 90 

โ ค ร ง ก า ร  To Be 
Number One  

1. ร้ อยละ  90 ของสมา ชิกชมรม 
ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและ
ยาเสพติดทุกประเภท สามารถ
ป้องกันตนเองได้ 

2. ร้อยละ 90 ของสมาชิกชมรมได้
แสดงออกตามความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ 

3. ร้อยละ 60 ของสมาชิกชมรมมี
ภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอ
ผ ล ง า น ข อ ง ช ม ร ม ด้ ว ย ค ว า ม
ภาคภมูิใจ 

1. ร้อยละ 90 ของสมาชิกชมรม 
ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและ
ยาเสพติดทุกประเภท สามารถ
ป้องกันตนเองได้ 

2. ร้อยละ 90 ของสมาชิกชมรมได้
แสดงออกตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ 

3. ร้อยละ 60 ของสมาชิกชมรมมี
ภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอ
ผล ง าน ข อ ง ชม ร ม ด้ วย ค ว าม
ภาคภูมิใจ 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
4. มีเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER 

ONE 
4. มี เ ค รื อ ข่ า ย ช ม ร ม  TO BE 

NUMBER ONE 
5. ได้รับการคัดเลือกชมรม มาตรฐาน

ระ ดับทอง  เพื่ อ เ ข้ าประกวด
ระดับประเทศต่อไป 

โ ค ร ง ก า ร ธ น า ค า ร
โรงเรียน 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรู้จัก
ประหยัด อดออม และสามารถ
ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ ๗๐  

2. เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ใน
การท างาน และสามารถน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ ๗๐ 

3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ร้อยละ ๗๐ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
รู้ จั กประหยั ด  อดออม  และ
สามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๘๐.๑๔ 

2. เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ใน
การท างาน และสามารถน าไปใช้
ใน  ชีวิ ตประจ าวั นไ ด้  ร้ อยละ 
๘๐.๔๓ 

3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และเสียสละเพื่อส่วนรวม ร้อยละ 
๗๐ 

โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติตน และน าหลักคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ ๘๐ 

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 98 ปฏิบั ติตน  และน า
หลักคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 

 
๒. จุดเด่น 

งานสวนพฤกษศาสตร์มีนักเรียนและครูเข้าร่วมร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากทุกคนเกิดความรักและ
ตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ  ซึ่งโรงเรียนต้ังอยู่ในเขตของป่าชายเลน ท าให้เกิด
ความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสุดล้นร าพันต่อโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
จิตส านึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน  ทางโรงเรียนได้สร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
เพื่อท าใหสั้มผัสกับความงามตามธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนทางน้ าได้มากยิ่งขึ้น 

ส่วนกิจกรรม ในโครงการ To Be Number One เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน โดยกลุ่มของนักเรียนท่ีเห็นความส าคัญของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสมาชิกขององค์เพิ่มมากขึ้น
ขยายเครือข่ายได้มากขึ้น 
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การจัดกิจกรรมการเรียนเป็นค่ายเป็นฐานในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีท าให้
นักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์พึงพอใจมากและท าให้เกิดการเรียนรู้มาก
ท่ีสุด 

๓. จุดควรพัฒนา 
ขาดการประชาสัมพันธ์และการน าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ และขาด

การเผยแพร่ผลงำน ต่อบุคลำกร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนหลำกหลำยวิธี 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับดีเยี่ยม 
ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี ๒  คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ อยู่ในระดับดี
เย่ียม มาตรฐานท่ี ๔ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐาน
ท่ี ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๖ การจัดกิจกรรมตาม
จุดเน้นของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและตามความต้องการของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพชุมชน จนมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม  พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาส่วนใหญ่สูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น มีความสามารถใน
การคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี  ดังท่ีปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 1 
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฎอย่าง
ชัดเจนและเป็นท่ียอมรับ  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ี
ของโรงเรียนและยังมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ การขยายพันธ์ป่าชายเลนในพื้นท่ีของจังหวัดภูเก็ตกับ
หน่วยงานต่างๆ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ในด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ มีผลการ
ประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดท าหน่วยบูรณาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา ผ่านส่ือเทคโนโลยี  การจัดกิจกรรมค่ายทาง
วิชาการ การให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีและเกิดความสุขท่ีจะเรียนรู้  ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม   สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการท่ีจะพัฒนา มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ โดยสถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  และให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี   ในมาตรฐานการจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษ อยู่ในระดับดีเย่ียม เนื่องด้วยสถานศึกษาเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษจึงจัดท าโครงการท่ี
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เน้นให้ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติเป็นท่ีพึงประสงค์ของ
สังคม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน ดีเย่ียม 

1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเย่ียม 

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

มาตรฐานที่ ๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม ดีเย่ียม 

2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเย่ียม 
2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเย่ียม 
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดีเยี่ยม 
 3.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดีเย่ียม 
 3.2  การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเย่ียม 

๓.๒.๑   การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม  

ดีเย่ียม 

           ๓.๒.๒  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเย่ียม 
 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  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเย่ียม 



                                                      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           29 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
 ๔.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม 

๔.๒.๑   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเย่ียม 

๔.๒.๒   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเย่ียม 

๔.๒.๓   การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

ดีเย่ียม 

๔.๒.๔   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

   ๔.๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเย่ียม 

  ๔.๔  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดี 
มาตรฐานที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๖ การจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ดีเยี่ยม 
  ๖.๑  โครงการสามภาษา ดีเย่ียม 

๖.๒  โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ดีเย่ียม 

๖.๓  โครงการพระราชด าริ 
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โครงการ TO BE NO.1 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
 โครงการธนาคารโรงเรียน 
 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีเย่ียม 
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ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 
 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน   พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า 

อีกท้ังผู้ปกครองเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนานักเรียนด้าน
วิชาการร่วมกับโรงเรียน โดยการจัดการสอนเสริม
ให้กับนักเรียนทุกวันเสาร์ ท าให้ผลการสอบโอเน็ตมี
ค่าเฉล่ียทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ 
 
 
 

 
พัฒนาด้านการคิดค านวณของนักเรียนใน

รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พัฒนาด้าน
การอ่านและคิดวิเคราะห์ด้านภาษาอังกฤษ และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ ถึงแม้ว่า
ค่า เฉ ล่ียผลโอเน็ต สูงกว่ าระดับประเทศก็ตาม 
โรงเรียนยังคงต้องพัฒนาให้ทุกวิชามีค่าเฉล่ียของผล
การสอบโอเน็ตสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ข้ึนไป 

มาตรฐานที่  ๒   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ผู้ เ รี ยนมี สุขภาพร่ า งกายแข็ ง แรง  มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ี
ของโรงเรียนและยังมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ 
การขยายพันธ์ป่าชายเลนในพื้นท่ีของจังหวัดภูเก็ต
กับหน่วยงานต่างๆ 

 

 
 
ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้าน

ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ  ท าให้ ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ 

            ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ความ ต้ัง ใจ มุ่ งมั่น ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดท าหน่วยบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของ
หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่ง
ส่งผลให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการปลูกฝังเยาวชนให้
เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” : คนดี มีวินัย รักภูมิใจใน

 
  

สร้ างความชัดเจนในการน าห ลัก สูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและ
ห้องเรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ชาติ สามารถเช่ียวชาญตามความถนัด มีความ
รับ ผิดชอบต่อครอบครั ว  ชุมชน  สั งคม และ
ประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
“STAR STEMS”  

มาตรฐานที่ ๔ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
          โรงเรียนมีการจัดการอย่างมีระเบียบแบบ
แผนและเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการระดมพลัง
สมองของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จึงท าให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจึงสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างตรงจุด ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาไปได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
สรุปแผนปฏิบัติงาน มีการติดตาม ประเมินผล เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

 
 
          มีการสร้างเครือข่ายให้ เพิ่มมากขึ้ น ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร และช่วยในการขับเคล่ือนสถานศึกษา
  
 

มาตรฐานที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผล 

โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ี
ร ะ ดับ คุณภาพ ดี เ ยี่ ย ม   และคณะกรรมกา ร
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 

โรงเรียนจัดระบบและท าเครื่องมือ ให้
นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้และครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  ขาดการ
ติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น
รายคน 
 

มาตรฐานที่ ๖ การจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของ
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ 

งานสวนพฤกษศาสตร์มีนักเรียนและครูเข้า
ร่วมร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากทุกคนเกิดความรักและ
ตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ  
ซึ่งโรงเรียนต้ังอยู่ในเขตของป่าชายเลน ท าให้เกิด
ความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณสุดล้นร าพันต่อโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียน
มีจิตส านึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน  

 
 

 ขาดการประชาสัมพันธ์และการน าเสนอ
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ 
และขาดการเผยแพร่ผลงำน ต่อบุคลำกร ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงำนหลำกหลำยวิธี 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ทางโรงเรียนได้สร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชาย
เลน เพื่อท าให้สัมผัสกับความงามตามธรรมชาติและ
ศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนทางน้ าได้มากยิ่งขึ้น 

ส่วนกิจกรรม ในโครงการ To Be Number 
One เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน โดยกลุ่มของนักเรียนท่ีเห็นความส าคัญของ
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสมาชิกขององค์เพิ่มมาก
ขึ้นขยายเครือข่ายได้มากขึ้น 

การจัดกิจกรรมการเรียนเป็นค่ายเป็นฐานใน
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีท า
ให้นักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์พึงพอใจมากและท าให้เกิดการ
เรียนรู้มากท่ีสุด 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 นักเรียน 
1) พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับมีคุณธรรมจริยธรรม  
2) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก และด ารงตนตามระบอบประชาธิปไตย 
3) ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4) ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่าง

เหมาะสม 
ครู 

1) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
2) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ทางวิชาการ โดยส่งเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ

น าความรู้ความสามารถพัฒนานักเรียน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม 

จริยธรรม และยึดมั่นในวินัยและจรรณยาบรรณครู เป็นแบบอย่างท่ีดีของศิษย์ 
อาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1) จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาอาคาร สถานท่ีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และปลอดภัย 
2) จัดซื้อ จัดหา ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้สะดวก รวดเร็ว เพียงพอ และ

เหมาะสม  
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 

งบประมาณ  
1) ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง อาคาร 

สถานท่ีให้เพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัย  
2) ของบประมาณเพื่อพัฒนาส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อ

ความเปล่ียนแปลง  

อัตราก าลัง 
1) ต้องการครูตรงสาขาวิชาเอก ท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยจัดครูให้  

เพียงพอกับจ านวนนักเรียน และตรงตามความต้องการของสถานศึกษา  
2) ต้องการบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน และลดภาระงานครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ก าหนดค่าเป้าหมาย        
 ประกาศ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 ภาพกิจกรรม 
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

   ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น
เครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และขับเคล่ือนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติประจ าปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพท้ังระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับท่ัวไป 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อ ๑๔ (๑) 
และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้นเป็น
มาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาระกับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมท้ังสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  ส าหรับใช้ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนท่ีครอบคลุมตัวบ่งช้ีตามกฎกระทรวงฯ  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙   จ านวน ๔  มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ มี
จ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๑  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
  ๑.๒   ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๑.๓  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๑.๔  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๑.๖  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

มาตรฐานที่ ๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๒.๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
  ๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๒.๓  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๒.๔  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  3.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.2  การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ๓.๒.๑   การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
                  ๓.๒.๒  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
                    ๓.๒.๓   การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการเรียน 
  ๓.๔  การผลิต การใช้ การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้
  ๓.๕  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๖  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

มาตรฐานที่ ๔ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๔.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๔.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๒.๑   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน รอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

   ๔.๒.๒   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๔.๒.๓   การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

๔.๒.๔   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 



                                                      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
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 ๔.๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

  ๔.๔  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ ๖ การจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ 
   ๖.๑  โครงการสามภาษา 
 ๖.๒  โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๖.๓  โครงการพระราชด าริ 

 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โครงการ TO BE NO.1 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
 โครงการธนาคารโรงเรียน 
 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
     ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๑ 

 
(นายมนตรี พรผล) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบั ติ เกี่ ย วกับการประกัน คุณภาพภายในระ ดับการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/ 25๖๐ เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. 25๖๐ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๑ 

 
(นายมนตรี พรผล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
1.7 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
ดีเย่ียม 

1.8 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ดีเย่ียม 

1.9 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเย่ียม 
1.10 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเย่ียม 
1.11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดี 
1.12 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
2.5 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ดีเย่ียม 

2.6 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเย่ียม 
2.7 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเย่ียม 
2.8 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดีเยี่ยม 
 3.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดีเย่ียม 
 3.2  การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเย่ียม 

๓.๒.๑   การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม  

ดีเย่ียม 

           ๓.๒.๒  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเย่ียม 
 ๓.๒.๓   การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 
ดีเย่ียม 

     ๓.๓  การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการเรียน ดีเย่ียม 



                                                      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

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

 ๔.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเย่ียม 
 ๔.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม 

๔.๒.๑   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเย่ียม 

๔.๒.๒   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเย่ียม 

๔.๒.๓   การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

ดีเย่ียม 

๔.๒.๔   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

   ๔.๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเย่ียม 

  ๔.๔  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๖ การจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ดีเยี่ยม 
  ๖.๑  โครงการสามภาษา ดีเย่ียม 

๖.๒  โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ดีเย่ียม 

๖.๓  โครงการพระราชด าริ 
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โครงการ TO BE NO.1 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
 โครงการธนาคารโรงเรียน 
 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีเย่ียม 

เกณฑ์การพิจารณา ( ยกเว้น มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๕ ) 
 ดีเยี่ยม  คะแนน ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ 
 ดี   คะแนน ร้อยละ ๗๕ – ๘๙ 
 พอใช้  คะแนน ร้อยละ ๖๐ – ๗๔ 
 ปรับปรุง คะแนน น้อยกว่าร้อยละ ๕๙ 
เกณฑ์การพิจารณา มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๑.๕ 
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ผลการสอบทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
 ดีเยี่ยม  คะแนน ร้อยละ 50 – ๑๐๐ 
 ดี   คะแนน ร้อยละ ๒๕ – ๔๙ 
 พอใช้  คะแนน ร้อยละ ๑๕ – ๒๔ 
 ปรับปรุง คะแนน น้อยกว่าร้อยละ ๑๔ 
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ค าสั่ง  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่    ๖๔ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
......................................................................... 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ด าเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินก ารอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ดังต่อไปน้ี 

๑. ที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา และเสนอแนวทาง ก ากับ 
และติดตามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบอนุมัติรายงานประจ าปี  (SAR)  ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. นายจิรวิทย์     ปิติกุลสุถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.อนุศักด์ิ    ห้องเสงี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นายปรีดา  แก้วอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายสาโรจน์  อังคณาพิลาส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. นายพงศ์ศักด์ิ  เครือแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. นายปรีชาพัฒน์    ขรรค์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. นายสมนึก    แก้วทอง  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปี  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และการจัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
ประกอบด้วย 

๑. นำยมนตรี   พรผล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงแก้วอุษำ  ลีนำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงพรศิร ิ   จินำพงศ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
๔. นำยอริยวัตณ์   จันแดง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
๕. นำยต่อตระกูล  พรมนุ่น  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวธนิกำนต์  กันฑะวงศ์ ครูช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๓. คณะกรรมการจัดรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานต่างๆ มีหน้าท่ีศึกษาตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
ประเมินผล สรุปและรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยมาตรฐานต่างๆ ดังน้ี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
ประกอบด้วย 

๑.     นางสาวปัญจพร  กรุณา 
๒.     นางสาวกรองเงิน  วีระวงศ์สุวรรณ 
๓.     นางยุวดี   ชูภาพ 
๔.     นายขวัญชัย  ถิรตันติกุล 
๕.     นางขจิตศรี  พวงแก้ว 
๖.     นางสาววรรณา  บูสมาด 

 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ประกอบด้วย 

๑.     นางวรรณี   สืบกระพันธ์ 
๒.     นายไกรสร   สุทธิประภา 
๓.     นายไกรสิทธ์ิ  เก้ือกูล 
๔.     นายพงษ์ศักด์ิ  รองสวัสด์ิ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 

๑. นายธวัชชัย  ทิพย์รงค์ 
๒. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ 
๓. นายเฉลิมศักด์ิ  ไชยนันทน์ 
๔. นางอโนทัย  วรรณทอง 
๕. นางสาวกนกนภัส  สืบสิน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

๑. นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ 
๒. นางจรินทร์   ศรีนวลปาน 
๓. ว่าท่ี ร.ต.สมชาย  เลิศภัทรมนัส 
๔. นางอรพิน   อยู่คง 
๕. นายด ารงศักด์ิ  อมรสุรศิริ 
๖. นางอัจฉรา    ขาวพุ่ม 
๗. นางสายชล   จันทรกุล 
๘. นางสาววิไลลักษณ์  ถ่ินพังไกร 
๙. นางสาวเทวีลดา  ศรีทอง 
๑๐. นางสาววิชยา  ฟูจิตร์ 
๑๑. นางสาวสุนิศา  นิยมเดชา 
๑๒. นางสาววัชรียา  เหล็มหมาด 
๑๓. นางสาวศิริพร  สุดตรง 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 

ประกอบด้วย 
๑.    นางสาวธนิกานต์  กันฑะวงศ์ 
๒.    นางสาวกนกพร  เจริญรัตน์ 
๓.    นางสาวศศิ   ประทีป ณ ถลาง 
๔.    นางสาวรัฐพร  ทองตัน 
๕.    นำงสำวบุณยวีร์    เตชะภัททวรกุล    
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 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

    สั่ง  ณ  วันที่   ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
    (นายมนตรี  พรผล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ภาพกิจกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

 
ทัศนศึกษาเด็กโครงการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงผลงงานนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อบรมยุวมัคคุเทศก์สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 

 
MOU Signing Ceremony on Affairs Between confucious institute at Phuket Prince of 

Songkla university and Srinagarindra the princess Mother School Phuket 

 
นักเรียนโครงการ MSET ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสงขลา 
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ติว O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
การอบรมเยวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เขาพระเทว 

 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวมเครือข่ายภาคใต้ (SMTE) 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 

 
กิจกรรมรณรงค์  ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 
รวมพลังคนประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต 

 

 
วันศรีนครินทร์ร่วมร าลึกสมเด็จย่า 

 
 
 
 
 



                                                      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           50 

 

 

 
พสกนิกร ทุกหมู่เหล่าในจังหวัดภูเก็ต รวมพลังน้อม

ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกิจกรรม เดินว่ิง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

    
ปล่อยปสูู่ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สู่สิ่งแวดล้อม 

    

ชุมนุมเหรียญโปรยทานร่วมท าบุญบรรพชาสามเณร 
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โครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม กิจกรรมบรรพชาสามเณร ประจ าปีการศึกษา 2560 

   
การประกวดจัดพานไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2560 

   
เลือกต้ังสภานักเรียน 2560 
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โครงการสนันสนุนถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีชุมชนโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่า

ชายเลนที่ 4 พังงา 

   
ประธานนักเรียนหาเสียง 

   
เทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหลอ่เทียนพรรษา 

   
กิจกรรมค่ายธรรมจาริณี TO BE NUMBER ONE 
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การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 
 

   
พิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” 

    
การอบรมโครงการ STAR STEMS การพัฒนาครูรูปแบบ SuperMind Project ก้าวสู่สังคมตงห่อ  

เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมองค์รวมด้วย Mindfulness 
 
 
 
 
 



                                                      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           54 

 

 

  
โครงการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนศูนย์สาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มส่าระ ที่ไม่ได้สอบ O-NET  

โดยใช้กระบวนการ PLC 

   
คณะครูน าเสนอก าหนดการจัดการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 

   
การอบรมกระบวนการและเทคนิควิจัย การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณคุณภาพ 
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กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

   
วันศรีนครินทร์ร่วมร าลึกสมเด็จย่า 

   
คณะกรรมการติดตามนิเทศโครงการ STAR STEMS 

   
การน าเสนอขอ้มูลผู้เข้ารับการประเมินครูดีในดวงใจ 
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โครงการพัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9 

   
ตรวจอาคารใหม่ 

   
พิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 1และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
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กินโกปี้ จิบน้ าชา พาเติมบุญ 

  
สายธารสานฝันเยาวชน สว.ภก 

   
สุข ทุกข์ผ่านไปเหลือไว้ซ่ึงความดี มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2560 
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ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ังที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 

   
Regional English Training Centre (Boot Camp) 

   
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพือ่สมทบทุน เทคอนกรีตลานกิจกรรมนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมใจ 60 

 
 
 

 
 


