
  

บทสรุปของผู้บริหาร 

   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่  189 ถนนรัตนโกสินทร์  200  ปี ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เปิดสอน    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 71 ไร่ 2 งาน มีบุคลากรทิ้งสิ้น ๑๕๙ คน 
ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน ๕ คน ครูผู้สอน จำนวน ๑๒๕ คน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ จำนวน ๒๙ คน 
และนักเรียน จำนวน 2,๒๔๔ คน 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี มีผลการประเมิน ดังน้ี 

 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๔ งานสนองพระราชดำริ ยอดเย่ียม 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ยอดเย่ียม 
 
ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑. โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  
๒. งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-           
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

๓. ต้นแบบระดับทอง ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดับประเทศ โครงการ 

TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   

๔. โรงเรียนสุจริต พระราชทาน ด้านความโปร่งใส 
๕. รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA)  
๖. โรงเรียนดีเด่นด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
๗. ห้องเร ียนร ู ้นว ัตกรรมสร ้างสรรค ์น ักประด ิษฐ ์ด ิจ ิท ัล Depa Young Maker Space 

Development ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
๘. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
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จุดเด่น 
โรงเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) การประกวดโครงงาน ทำ

ให้มีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ                         
สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื ่อมโยง               
เพื่อนำมาวางแผน สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล 
และสร้างสิ ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคตได้  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยจัดให้ครูเจ้าของภาษา (English Native Speaker) จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการ
สอน ซ่ึงสอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศใช้รูปแบบการบริหารสู่ความย่ังยืน 
(SW.PK.-DALIS Model) ให ้การขับเคลื ่อนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเร ียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่การเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพ ตามความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมวิชาการ  เช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ และกิจกรรมการแนะแนวภาษาสู่อาชีพ 
กิจกรรมชุมนุมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุมนวดไทยแผนโบราณ กิจกรรมชุมนุมงานทำมือ กิจกรรมชุมนุม
การถ่ายภาพ กิจกรรมชุมนุม งานช่าง เป็นต้น โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรมบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม 
ลงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ
จริงเกิดการเรียนรู ้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี           
โรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  เพ่ือสุขภาพผู้เรียนทุกระดับช้ัน กิจกรรมมหกรรมกีฬา ดนตรี 
ศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้มีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ผู ้เรียนมี
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

โ ร ง เ ร ี ยนบร ิ ห า รจ ั ด ก า รศ ึ กษา โดย ใช ้ ร ู ป แบบร ู ปแบบการบร ิ ห า รส ู ่ ค ว ามย ั ่ ง ยื น                                 
(SW.PK.-DALIS Model) ร่วมกับกระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) วงจรการบริหาร           
งานคุณภาพ (PDCA) ระบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ระบบบริหารมุ่งหาผลสัมฤทธ์ิ 
(RBM) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักการทำงานเป็นทีม (Team Work) หลักการบริหาร        
สู ่ความย ั ่งย ืน (SW.PK.-DALIS Model) เป ็นร ูปแบบการข ับเคล ื ่อนการบร ิหารจ ัดการ สถานศึกษา                   
สู ่ความเป็นเลิศ (Smart Management) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู ่มืออาชีพ             
(Smart Teacher) และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart Students) สนองตอบวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของโรงเรียน โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มุ่งสู่การพัฒนา         
ตามเกณฑ ์ รางว ั ลค ุณภาพแห ่ งสำน ั กงานคณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้ นฐาน  (OBECQA)                              
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติ โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงาน           
โดยใช้รูปแบบรูปแบบการบริหารสู่ความยั่งยืน (SW.PK.-DALIS Model) ในทุกกระบวนการทำงานการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม เช่น ทางโรงเรียนได้จัดทําแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เช้ือไวรัสโค
โรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื ่อให้การจัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา หรือโรคโควิด ๑๙ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร
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บุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง โรงเรียน  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (Quality Teacher For Quality Edu) เพื่อให้ครู    
มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีความปลอดภัย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
นานาชาติ (Center for international languages learning : CHILL) ห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นัก
ประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA) ห้องสำนักงานโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯลฯ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมถนนปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร ฯลฯ รวมถึงการท่ีผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น ชมรมปูก้ามดาบ ฯลฯ 

โรงเรียนดำเนินการโดยใช้ระบบการนิเทศผ่านระบบผู้เชี่ยวชาญ และครูอาวุโส จึงทำให้ผู้สอนพบ
ปัญหาและสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่แบบอนนไลน์ ครูมีความรู้ความสามารถ ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองตามคำแนะนำของ
ครูนิเทศ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพและทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที ่แต่ละรายวิชา
กำหนดไว้ ผู ้เรียนมีความรู ้ ความสามารถ เป็นผุ ้ใฝ่เรียนรู ้ เมื ่อครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับเกี ่ยวกับความรู้
ความสามารถหรือผลงาน ผู้เรียนกระตือรือล้นที่จะปรับปรุงผลงานตนเอง อีกทั้งผู้ปกครองให้ความเอาใจใส่
ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ช่วยติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้เรียน ส่งผลให้เกิดพัฒนาผลงานท่ีครูให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู และเป็นเวทีให้ครูได้นำเสนอผลงานของ
ตนเองหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีที่ให้ครูได้พัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands on) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (Quality Teacher For 
Quality Edu) และครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

โรงเรียนเข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสืบสานงานตามโครงการพระราชดำริทั้งภายใน 
และนอกสถานศึกษาและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  กิจกรรมสนองพระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี 
๑๐  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ทำให้นักเรียนมีภูมิคุ ้มกันในการห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย 
นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความสนใจและความสามารถ มีจิตสำนึก เห็นความสำคัญของการ
รณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด อีกทั้งอนุรักษ์และหวงแหน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว จิตอาสาเก็บขยะ งดการใช้โฟม
และถุงพลาสติก จำเป็นต้องอาศัยกลุ่มการสร้างเครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน แบบมีส่วนร่วมกับ
ในทุกภาคส่วน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมที ่ส ่งเสร ิมการพัฒนาทักษะของผ ู ้ เร ียนในด้านการอ ่าน การเข ียน                    
และการสื ่อสาร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื ่อสารให้ช ัดเจน                 
เป็นโครงการประจำ มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการพัฒนาเป็นรายปี กระตุ้นให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการวิเคราะห์ 
โดยจัดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหา เพิ่มขีดความสามารถของครูผู ้สอน
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วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สามารถสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิด คำนวณบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
บน พื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ ฝึกนักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงกับการคิดแบบ 
STEMA เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดแบบบูรณาการกลุ่มสาระได้ โรงเรียนควรกำหนดกระบวนการในการติดตาม 
กำกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและประสานข้อมูลระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียนใน
การส่งต่อข้อมูลนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านดัชนีมวลกาย 
ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบ หายใจและหลอดเลือด ด้านความอดทนและแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือ มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการประเมินซ้ำ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน ตำแหน่ง
ทั้ง 3 ด้าน โดยมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น PLC (Professional Learning Community) การอบรม สัมมนา
หลักสูตรต่าง ๆ (คูปองครู) การอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระและส่งเสริมให้ครูส่ง 
ผลงาน เพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามเวลาที่กำหนด และจัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่
ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน นำข้อมูลสารสนเทศท่ี
สำคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงพัฒนางาน 

โรงเร ียนจัดหาสื ่อและเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยอย่างหลากหลาย เพื ่อใช้ในการเร ียนการสอน                 
และการพัฒนางานด้านวิชาการ  ควรส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาครู เพื่อผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียน
การสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื ่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้              
และจัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
อาจจำเป็นต้องมีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึง มีความอยากรู้ อยากเรียนและมีความสุข      
ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้สมาร์ทโฟน หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 
ควรจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม PLC ทุกกลุ่ม รวมถึงมีการ
รวบรวมนวัตกรรมและผลการวิจัยที่เกิดจากการนำนวัตกรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  

ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียนและมีความต่อเนื่อง  ควร
จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พืชพรรณ ในท้องถิ่นไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและขยายผลการนำไปใช้ในครอบครัวและชุมชน ๓) ควรรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธ์ุ
ไม้ 
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แผนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพ  
 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ให้องค์กรหลักของโรงเรียนร่วมกันในการวางแผนการพัฒนา กำหนดเป้าหมาย 
นโยบายและร่วมวาง แผนการดำเนินงาน พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการคิดเน้นทักษะการคิดข้ันสูง       
บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้                
 
  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาตามจุดเน้นคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ โรงเรียนมี

นโยบายบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีผลดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ี ทันสมัย รวดเร็ว เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการส่ือสาร    

 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่เน้นทักษะการคิดคำนวณบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ เป็นไปในรูปแบบ
สังคมแห่งการเรียนรู้ จัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีย่ังยืน โดยมีการกำกับ ติดตาม 
และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  

 ด้านงานสนองพระราชดำริ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนักเรียนที่เน้นทักษะการคิดคำนวณบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ เป็นไปในรูปแบบ
สังคมแห่งการเรียนรู้ จัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีย่ังยืน โดยมีการกำกับ ติดตาม 
และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  

 

 

 

 

 
             (นายมนตรี  พรผล) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
          ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 256๔ 
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คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฉบับนี้  จัดทำข้ึน
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญเพื ่อนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที ่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๓  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 256๔ ต่อไป 

 

 

 

 

 
             (นายมนตรี  พรผล) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
       ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 256 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  48  ให้สถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ตาม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  256๓  คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

                          (นายสมนึก จริตงาม) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

                    ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                                                                
               ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 256 
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ส่วนที่  1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ท่ีอยู่  189 ถนนรัตนโกสินทร์  200  ปี ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000  
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  
โทรศัพท์  076-224125, 076-250409 โทรสาร 076-224126  
E-mail : swpk_school@hotmail.com Website: www.swpk.ac.th  
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑)  จำนวนบุคลากร 
                                             (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อ่ืนๆ 

รวมท้ังหมด 

จำนวน ๕ 1๑๓ ๔ ๑๓ ๒4 1๕๙ 

 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
                                                                                   (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
รวม
ท้ังหมด 

จำนวน ๑๙ 110 3๐ - 1๕๙ 

  

 

110

30 19
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ต่ำกว่าปริญญาตรี 

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนวุฒิการศึกษาสูงสุดของ
บุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ต่ำกว่าปริญญาตรี 
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3) ภาระงานสอนของครูผู้สอน 
                                                                                     (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔) 

สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา ๕ - ช่ัวโมง - นาที 
2. ภาษาไทย 12  16 ช่ัวโมง 56 นาที 
3. คณิตศาสตร์ 18 16 ช่ัวโมง 59 นาที 
4. วิทยาศาสตร์ 25 16 ช่ัวโมง 42 นาที 
5. สังคมศึกษา 13 16 ช่ัวโมง 55 นาที 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 17 ช่ัวโมง 56 นาที 
7. ศิลปะ 9 11 ช่ัวโมง 56 นาที 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 14 ช่ัวโมง 51 นาที 
9. ภาษาต่างประเทศ 28 17 ช่ัวโมง 14 นาที 
10. แนะแนวและบรรณารักษ์ 4 20 ช่ัวโมง 13 นาที 

รวม 12๕ 1๕ ช่ัวโมง 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  256๓  รวม 2,๒๔๔ คน 

                                                                                  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ระดับช้ันเรียน 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม เฉล่ียต่อห้อง 

ชาย หญิง 
ม.1 13 223 209 432 33 
ม.2 13 243 209 452 35 
ม.3 10 194 154 348 35 
รวม 36 660 572 1,232 34 
ม.4 12 150 222 372 31 
ม.5 11 151 204 355 32 
ม.6 9 121 164 285 32 
รวม 32 422 590 1,012 32 

รวมท้ังหมด ๖๘ ๑,๐๘๒ ๑,๑๖๒ 2,๒๔๔ ๓๓ 
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๑.4 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
      ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๓ 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ข้ึนไป  
ภา
ษา
ไท
ย 

คณิ
ตศ
าส
ตร์

 

วิท
ยา
ศา
สต
ร์  

สัง
คม
ศึก
ษา
ฯ 

ภา
ษา
อัง
กฤ
ษ  

สุข
ศึก
ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง
าน
อา
ชีพ
ฯ  

ร้อ
ยล
ะ 

ม.1 419 191 247 269 289 420 210 395 399 74.01 
ม.2 445 236 242 178 404 383 235 416 162 69.85 
ม.3 342 208 111 143 209 128 97 323 259 47.36 
ม.4 364 234 225 158 280 361 142 364 335 59.22 
ม.5 354 276 170 153 270 119 128 354 313 53.73 
ม.6 282 76 180 113 267 - 76 282 276 46.30 
รวม 2,206 1,175 1,014 1,719 1,411 888 2,134 1,744 1,716 ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 53.26 45.97 77.92 73.34 40.25 96.74 79.06 77.79 66.63 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๓ 
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        2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
            ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๓ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
แต่ละระดับ 

จำนวน
นักเรียนท่ีได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
ม.1 419 1 34 72 312 384 91.65 
ม.2 445 1 26 81 337 418 93.93 
ม.3 342 1 27 81 233 314 91.81 
ม.4 364 1 17 57 289 346 95.05 
ม.5 354 2 29 74 249 323 91.24 
ม.6 282 1 31 62 188 250 88.65 

รวม 2,206 7 164 427 1,608 2,035 92.25 

 
 

 
 
แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๓ 
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       3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป 
           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๓ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 419 - 2 37 380 417 99.52 
ม.2 445 1 5 57 382 439 98.65 
ม.3 342 1 7 55 279 334 97.66 
ม.4 364 - 2 22 340 363 99.73 
ม.5 354 1 3 44 306 350 98.87 
ม.6 282 - 6 42 234 276 97.87 

รวม 2,206 3 25 257 1,921 2,179 98.78 

 
 

 
แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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         4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๓ ระดับดีข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

               4.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมท้ัง 5 สมรรถนะ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 419 1 126 177 115 292 69.69 
ม.2 445 9 148 195 93 288 64.72 
ม.3 342 2 132 126 82 208 60.82 
ม.4 364 - 138 155 71 226 62.09 
ม.5 354 7 112 156 79 235 66.38 
ม.6 282 1 98 110 73 183 64.89 

รวม 2,206 20 754 919 513 1,432 64.91 

ร้อยละ 100 0.91 34.18 41.66 23.25  

 

 
 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมท้ัง 5 สมรรถนะ 

 
 

0

50

100

150

200

250

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2563 

 
14 

     4.2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
           จำแนกตามสมรรถนะ 

 

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามสมรรถนะ 
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ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะแต่ละด้าน (ระดับดีข้ึนไป) 

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการคิด 

ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 

ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ

ชีวิต 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

ม.1 419 286 263 232 296 385 
ม.2 445 271 244 237 284 406 
ม.3 342 195 182 159 186 319 
ม.4 364 215 187 148 238 343 
ม.5 354 253 218 202 248 256 
ม.6 282 194 179 137 164 241 
รวม 2,206 1,414 1,273 1,115 1,416 1,950 
ร้อยละ 100 64.10 57.71 50.54 64.19 88.40 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๓ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ระดับโรงเรียน
เทียบกับ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.03 55.18 54.29 4.74 
ภาษาอังกฤษ 41.34 34.14 34.38 6.96 
คณิตศาสตร์ 29.17 25.82 25.46 3.71 
วิทยาศาสตร์ 29.87 30.17 29.89 -0.02 

สรุปคะแนนเฉล่ีย 3.85 
 

 
 
 
 

 
 คะแนนเฉล่ียเกือบวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียระดับ สพฐ. และ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา 2562 
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      2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
          ปีการศึกษา256๒ – 256๓ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 63.67 59.03 -4.64 
สังคมศึกษา 43.58 41.34 -2.24 
ภาษาอังกฤษ 33.70 29.17 -4.53 
คณิตศาสตร์ 31.28 29.87 -1.41 
วิทยาศาสตร์ 63.67 59.03 -4.64 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2562 63.67 43.58 33.7 31.28 63.67

ปีการศึกษา 2563 59.03 41.34 29.17 29.87 59.03
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
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    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๓ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ระดับโรงเรียน
เทียบกับ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 51.60 45.22 44.36 7.24 
สังคมศึกษา 37.32 36.32 35.93 1.39 
ภาษาอังกฤษ 33.19 29.73 29.94 3.25 
คณิตศาสตร์ 28.1 26.33 26.04 2.06 
วิทยาศาสตร์ 36.57 33.04 32.68 3.89 

สรุปคะแนนเฉล่ีย ๓.๕๖ 
 

 
 
 
 

 
 คะแนนเฉล่ียเกือบทุกวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียระดับ สพฐ. และ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 
 
 
 

 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ปีการศึกษา 256๓ 
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       2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
           ปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 46.37 51.60 5.23 
สังคมศึกษา 37.07 37.32 0.25 
ภาษาอังกฤษ 30.53 33.19 2.66 
คณิตศาสตร์ 27.30 28.1 0.80 
วิทยาศาสตร์ 30.00 36.57 6.57 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2562 46.37 37.07 30.53 27.3 30

ปีการศึกษา 2563 51.6 37.32 33.19 28.1 36.57
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2563 

 
19 

ส่วนที่  2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 256๓ ดังน้ี  

ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

                 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔ งานสนองพระราชดำริ ยอดเย่ียม 
ระดับคุณภาพในภาพรวม ยอดเย่ียม 

 
จากตารางที ่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จำแนกตามมาตรฐานการศึกษา         

ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๓ พบว่า มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                           
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม ทุกมาตรฐาน 
 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

๒. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ        
ท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

กระบวนการพัฒนาผู ้เรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยการกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การดำเนินการ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข  มุ่งสืบสานงานพระราชดำริ สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” มีการกำหนดกลยุทธ์ท่ี 
1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสากล กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 และได้
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ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบ                
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการ ใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออก      
ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนรักการอ่าน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ       
ในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ได้มีการดำเนินการ      
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ที ่เหมาะสมกับวัยของผู ้เรียน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนทุกระดับช้ัน              
จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู ้เรียน เน้นให้ผู ้เรียนมีวินัย ซื ่อสัตย์ รับผิดชอบ          
และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนและ
การจัดการเรียนการสอน และมีการรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชน 

๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื ่อสารด้านภาษาไทยของผู ้ เร ียน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1                  
ถ ึงช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่ 6 พัฒนาการอ ่านออกเส ียงของผ ู ้ เร ียน พัฒนาความร ู ้ความเข ้าใจและ                        
การตีความภาษาอังกฤษท่ีอ ่านจากสื ่อประเภทต่าง ๆ เข ียนแสดงความคิดเห ็นเป ็นภาษาอังกฤษ                         
สามารถจับใจความสำคัญของเนื้อหาที่อ่านได้ พัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณของผู้เรียนตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยให้
ผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามเนื้อหาสาระของแต่ละระดับชั้น และจัดโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โรงเรียนจัดให้มีโครงการและกิจกรรมท่ี
พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ดังน้ี 

1) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจัดกิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนและ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของทุกระดับช้ัน และรายวิชาเพิ่มเติม การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และศิลปะในการพูด เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสารและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ท้ังยังได้จัดโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียน  มีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 

2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ        

ทางวิชาการที่เน้นพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาระดับพ้ืนฐานและการใช้ภาษาในรูปแบบที่หลากหลาย           

มีการจัดการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันแสดงละครส้ัน การแข่งขันสะกดคำ            

การแข ่งข ันการกล ่าวส ุนทรพจน์ การจ ัดก ิจกรรมทางว ัฒนธรรม เช ่น ว ันคร ิสต ์มาส ว ันตร ุษจีน                           

วันภาษาต่างประเทศ (Multi language Day) การนำเสนอความรู้ภาษาต่างประเทศวันละคำ หน้าเสาธง

สัปดาห์ละคร้ัง (One Day One Word)  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เร ียนเช่น การจัดติว O-NET                

กิจกรรมติวเพื ่อสอบวัดระดับภาษาฝรั ่งเศส (DELF) กิจกรรมติวภาษาสู ่มหาวิทยาลัย การจัดค่ายภาษา       

และวัฒนธรรม การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ จัดห้องสมุดกลุ่มสาระฯ           

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 
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3)  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ภายใต้โครงการ

หลัก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

โดยมีงานโครงการ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การจัดการสอนเสริมเติมเต็ม        

เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ค่ายส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์         

และค่ายคณิตศาสตร์ 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา โรงเรียนได้ดำเนินการโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL)            
ซึ ่งเป็นการจัดการเร ียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 เน้นให้ผ ู ้ เร ียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                      
มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น 
สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยง เพื่อนำมาวางแผนงานโครงงาน สรุปเหตุผล มีการคาดการณ์และกำหนด
เป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสิ ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การเขียนโครงงาน             
หรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมาจากความรู้   
ที่มีอยู ่เดิมหรือจากความรู้ที ่รับเข้ามาใหม่ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างความรู้ที ่เกิดจากความเข้าใจ        
ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู ้โดยให้ผู ้เรียนสร้างความรู ้ใหม่         
จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
ในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมท้ังได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาไปพร้อมกัน โดยผู้เรียน
ร่วมกันทำโครงงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 1 โครงงาน มีครูที่ปรึกษา และครูเชี่ยวชาญตามสาขาเป็นที่ปรึกษา           
เข้าสู่กิจกรรมการประกวดโครงงาน เพื่อเผยแพร่และนำเสนอโครงงานออกสู่สาธารณะชน จากการดำเนิน
กิจกรรมโครงงาน (Project-Based Learning) แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative) ช่วยเหลือกัน (Collaborative) และค้นคว้าอย่างอิสระ 
Independent investigation method) ภายใต้เง ื ่อนไขสำคัญของการเร ียนรู ้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning หรือ PBL)  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนทุก
คน มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเองและทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ นำประสบการณ์ 
แนวความคิดมาใช้ในการทำโครงงาน โครงงาน ชิ ้นงาน ผลผลิตของตนเองอย่างสร้างสรรค์ มาใช้ใน             
การสร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดทำโครงงาน (Project Based Learning : PBL) ทุกโครงงานได้รับการประเมิน
จากคณะกรรมการที ่โรงเรียนแต่งตั ้ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินที ่โรงเรียนกำหนดเผยแพร่โครงงาน            
ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน   

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร โรงเรียนได้ดำเนินการ          
จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองของผู้เรียน
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน               
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) โดยกำหนดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไว้ ในโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการสื่อสาร การทำงาน การศึกษาเรียนรู้ 
และการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู ้สอนใช้สื ่อการเรียนรู ้ตามโครงการการ
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พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ ครูใช้ G suite applications และส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางให้ครู มอบหมาย ติดตามภาระงาน 
เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นสื่อ ส่งผลให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมโดยประเมิน
จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดให้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ โดยออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ที ่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ และคิดแก้ปัญหา จัดโครงการ/กิจกรรม          
ที่ส่งเสริมสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน คือ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื ่อให้ผู ้เรียนสอบเล่ือนช้ัน       
หรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามที ่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด         
และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม 
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื ่อง จัดแหล่งเรียนรู ้อย่างหลากหลายทั ้งภายในและภายนอก           
ให้ก้าวทันเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 

6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะด้านทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) โดยการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่มีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพพร้อม
ต่อการทำงาน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การจัดการศึกษาของโรงเรียนยึดหลัก
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered approach) ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเรียนรู้วิธีจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียน
เติบโตข้ึนเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติและของโลก 

การพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) มาประยุกต์ใช้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน เพื่อเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้กับครูผู้สอนได้นำไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
อย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบการจัด
กิจกรรม นิทรรศการ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ได้แก่ การแข่งขันทางวิชาการ 
การจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ส ู ่ โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL) กิจกรรมพัฒนาผู ้ เร ียน                                   
การจัดบริการแนะแนว และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐาน               
ในการทำงานสามารถทำงานร ่วมก ับผ ู ้อ ื ่น มีความสุขในการทำงาน มีเจตคติท ี ่ด ีต ่ออาช ีพส ุจริต                 
นอกจากนี ้ย ังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู ้ ด้านการศึกษาอาชีพ เช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ                
และกิจกรรมการแนะแนวภาษาสู่อาชีพ กิจกรรมชุมนุมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุมนวดไทยแผนโบราณ 
กิจกรรมชุมนุมงานทำมือ กิจกรรมชุมนุมการถ่ายภาพ กิจกรรมชุมนุมงานช่าง เป็นต้น ซ่ึงผู้เรียนจะได้รับความรู้
แนวทางอาชีพและฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน อีกท้ังโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
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ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน
สู่สาธารณะ ตามประเด็นที่นักเรียนสนใจผ่านกิจกรรมเรียนรู้เชิงบูรณาการ Project Based Learning (PBL) 
กิจกรรม Multi Language Day ฯลฯ และได้รับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดย
ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ การจัดค่ายองค์รวมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และ
สร้างเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ เพื่อให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและ
อาชีพ ซ่ึงจะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ วางแผนการเรียนและอาชีพ พร้อมท้ังมีการทำแบบสำรวจความ
สนใจในอาชีพ วิเคราะห์บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

         2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณป 

ตารางแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายการ 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1,219 55.24 
๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (IS)  628 78.60 
๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  886 40.14 
๔. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 214 58.79 
๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 149 59.60 
๖. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1,175 53.24 

รวม ๔,๒๗๑ 57.60 
 

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ภาษาไทย IS อังกฤษพื้นฐาน  อังกฤษฟัง-พูด อังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณิตศาสตร์ 
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ตารางแสดงจำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ช้ัน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ภาคเรียนท่ี ๑ 209 185 169 238 249 77 1127 
ภาคเรียนท่ี ๒ 172 286 246 229 303 74 1310 

รวม 381 471 415 467 552 151 2437 
เฉล่ีย 190.5 235.5 207.5 233.5 276 75.5 1,218.5 
ร้อยละ 45.47 52.92 60.67 64.15 77.97 26.77 55.24 

 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ช้ัน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ภาคเรียนท่ี ๑ 211 215 121 132 96 115 890 
ภาคเรียนท่ี ๒ 209 254 72 151 159 36 881 
รวม 420 469 193 283 255 151 1,771 
เฉล่ีย 210 234.5 96.5 141.5 127.5 75.5 885.5 
ร้อยละ 50.12 52.70 28.22 38.87 36.02 26.77 40.14 

 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  

ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ช้ัน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ภาคเรียนท่ี ๑ 217 209 109 251 172 182 1,140 
ภาคเรียนท่ี ๒ 276 274 113 198 167 178 1,206 
รวม 493 483 222 449 339 360 2,346 
เฉล่ีย 246.5 242 111 225 170 180 1,174.5 
ร้อยละ 58.83 54.38 32.46 61.81 48.02 63.83 53.24 
 
ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ รายงานบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนตามมาตรฐาน รายงานสรุปค่ายองค์รวมวิทยาศาสตร์-
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาจากหนังสือสารานุกรม 
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ผลรางวัลสนับสนุน รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ 1. ระดับเหรียญทอง ประเภท Singing Contest 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒. ระดับเหรียญทอง ประเภท Story Telling Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
๓. ระดับเหรียญทอง ประเภท Singing Contest  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔. ระดับเหรียญทอง ประเภท 
Skit Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕. ระดับเหรียญเงิน ประเภท Story Telling Contest  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๖. ระดับเหรียญเงิน ประเภท Skit Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         
๗. ระดับเหรียญเงิน ประเภท Mathematics Project Work Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        
๘. ระดับเหรียญเงิน ประเภท Science Project Work Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผลการพัฒนาความสามารถของผ ู ้ เร ียนในการค ิดว ิ เคราะห์  คิดว ิจารณญาณ อภิปราย                   
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้สู ่โครงงาน (Project Based Learning           
หร ือ PBL) ให ้ผ ู ้ เร ียนได ้ แสวงหาข ้อม ูลใหม ่ๆ ด ้วยตนเอง (Self-directed learning) โดยม ีป ัญหา                      
เป็นตัวกระตุ้น (ส่ิงเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้และมีผู้สอนทำหน้าท่ีเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้
คำแนะนำ (Guide) แล้วมีการประเมินผลจากสถานการณ์จริง (Authentic assessment)  ดูจากความสามารถ
ในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะทำกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process) และการประเมินจากชิ้นงาน/
ผลงานที่เกิดขึ้น  จากการเรียนรู้ (Learning product) ของผู้เรียน จากผลการพัฒนาตามที่กล่าวข้างต้น แสดง
ให้เห ็นว ่าผ ู ้ เร ียน  มีท ักษะการคิดว ิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ                
สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื ่อมโยง           
เพื่อนำมาวางแผนงานโครงงาน สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้  
อย่างมีเหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน  
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต  

โรงเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) การประกวดโครงงาน 

และการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงาน ทำให้มีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

การคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบ ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น 

สามารถสรุปสาระและเชื ่อมโยง เพื ่อนำมาวางแผน สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และกำหนด

เป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล และสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงงาน 

หรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและ

เป็นไปตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศใช้รูปแบบการบริหารสู่ความยั่งยืน (SW.PK.-DALIS 

Model) ให้การขับเคล่ือนการบริหารและจัดการศึกษา ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

สู่การเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตในศตวรรษท่ี 21  

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. รายงานสรุปโครงการการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์   
๒. นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/ ช้ินงาน/โครงงาน 
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3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้วยตนเอง และการทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้การทำโครงงาน 

ชิ้นงาน ผลผลิต จากการเรียนการสอนทุกรายวิชา จนสามารถทำโครงงาน มีการนำไปใช้ และเผยแพร่ผลงาน
ได้ 

ตารางแสดงจำนวนรางวัลโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายการ 
รางวัลที่ได้รับ 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

เข้าร่วม รวม 

ระดับจังหวัด ๑ - - - ๑ 
ระดับภาค ๒ ๔ ๕ ๑ ๑๒ 
ระดับประเทศ - ๓ ๑ - ๔ 
ระดับนานาชาติ - - ๑ - ๑ 
รวมทั้งหมด ๓ ๗ ๗ ๑ ๑๘ 

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ๑. แบบประเมินโครงงาน ๒. รายงานโครงงาน ๓. รายงานสรุป
โครงการการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ ๑. ระดับเหรียญทองแดงการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนครั้งที ่ 1    
รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ ๑. เหรียญเงิน ประเภท Science Project Work Competition ๒. ระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

และการสื่อสาร  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ครูใช้ G suite applications และสื่ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถนำไปใช้
เป็นช่องทางให้ครู มอบหมาย ติดตามภาระงาน เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนในประเด็น
ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือ  
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ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดับการศึกษา 

ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 256๓ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ท่ีได้ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

ร้อยละของจำนวน 
นักเรียนท่ีได้ 
ระดับ  3.0 ข้ึนไป 

ม.๑ 419 385 91.89 
ม.๒ 445 406 91.24 
ม.๓ 342 319 93.27 
ม.๔ 364 343 94.23 
ม.๕ 354 256 72.32 
ม.๖ 282 241 85.46 
รวม 2206 1950 88.40 

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. ระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน รายวิชาพื ้นฐาน                   
สาระเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารและสาระเทคโนโลยี  2. รายงานสรุปผลโครงงาน 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
ผลการพัฒนาจากการจัดโครงการ/กิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวน   

การคิด วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา ส่งเสริมสมรรถนะ 5 ด้าน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์              
ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ทำให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากพื้นฐานเดิม     
ในแต ่ละป ี  ท ั ้ งด ้ านความร ู ้  ความเข ้าใจ  ท ักษะกระบวนการต ่าง  ๆ  โดยการลงม ือปฏ ิบ ัต ิจ ริง                             
ทำให้ผ ู ้ เร ียนมีค ุณธรรม จริยธรรม ทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้ ผู ้ เร ียนสอบเลื ่อนชั ้นหรือจบการศึกษา                  
ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ตามที ่สถานศึกษากำหนด รวมทั ้งมีความก้าวหน้า              
ในผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู ้ เร ียนระดับ ม.3 และ ม.6 เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย                     
ของสถานศึกษา 

ผู้เรียนจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด  รวมท ั ้ งผลการทดสอบทางการศ ึ กษาระด ับชาต ิ ข ั ้ นพ ื ้ นฐาน  (O-NET) ของน ั ก เ ร ี ยน                                 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา
สูงกว่าสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
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ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๓ 

 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา
ษา
ไท
ย 

คณ
ิตศ
าส
ตร

 ์

วิท
ยา
ศา
สต
ร  ์

สัง
คม
ศึก
ษา
ฯ 

ปร
ะว
ัติศ
าส
ตร

 ์

ภา
ษา
อัง
กฤ
ษ 

สุข
ศึก
ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง
าน
อา
ชีพ
ฯ  

ร้อ
ยล
ะ 

ม.1 191 247 269 289 420 210 395 399 371 74.01 

ม.2 236 242 178 404 383 235 416 162 378 69.85 

ม.3 208 111 143 209 128 97 323 259 308 47.36 

ม.4 234 225 158 280 361 142 364 335 134 59.22 

ม.5 276 170 153 270 119 128 354 313 243 53.73 

ม.6 76 180 113 267 - 76 282 276 282 46.30 

รวม 1221 1175 1014 1719 1411 888 2134 1744 1716  

ร้อยละ 55.35 53.26 45.97 77.92 73.34 40.25 96.74 79.06 77.79 66.63 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๓ 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา 256๓ 

ระดับการศึกษา 
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ 

ม.๑ 61.69 74.01 

ม.๒ 67.75 69.85 

ม.๓ 61.37 47.36 

ม.๔ 61.14 59.22 

ม.๕ 62.65 53.73 

ม.๖ 65.21 46.30 

รวม 63.30 ๕๘.๔๑ 
 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา 256๓ 

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่ 1. แบบทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
2. รายงานผลการทดสอบของ สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนในปี ปัจจุบันและ       
ปีที ่ผ่านมา 3. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)            
ของผู ้เร ียน ตามเป้าหมายของ สถานศึกษาในปีปัจจุบันและปีที ่ผ ่านมา  4. แผนการจัดการเรียนรู้                  
5. โครงการ/กิจกรรม  ๖. โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                 
รางวัลชนะเลิศ การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา 

6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ผลการพัฒนาทำให้ผู ้เรียนมีความรู ้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ           

ผลการ ประเมินผู ้เร ียนให้มีความรู ้ ทักษะพื ้นฐานในการจัดการและเจตคติที ่ด ีพร้อมที ่จะศึกษาต่อ                 
ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนการทำงานหรืองานอาชีพ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อม นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 

ระดับการศึกษา 

ผลการประเมินความพร้อม นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป 
ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ 

ม.๑ 93.54 95.23 
ม.๒ 90.18 93.26 
ม.๓ 93.09 94.44 
ม.๔ 89.55 90.93 
ม.๕ 87.42 88.70 
ม.๖ 88.76 93.97 
รวม 90.42 92.79 

 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อม นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะ          
ด้านอาชีพ ตามความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมวิชาการ เช่น กิจกรรมพัฒนา          
ทักษะอาชีพ และกิจกรรมการแนะแนวภาษาสู่อาชีพ กิจกรรมชุมนุมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุมนวดไทย
แผนโบราณ กิจกรรมชุมนุมงานทำมือ กิจกรรมชุมนุมการถ่ายภาพ กิจกรรมชุมนุมงานช่าง เป็นต้น   

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. แบบประเมินความพร้อมใน การศึกษาต่อ การฝึกงาน       
หรือ การทำงาน 2. ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 256๓ 3. สรุปรายงานกิจกรรม
ท่ีแนะแนวภาษาสู่อาชีพ 4. ผลงานนักเรียน 
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ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับจังหวัด ได้แก่ ๑. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีสตริง 
อายุไม่เกิน 22 ปี  ๒. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวงดนตรีสตริง อายุไม่เกิน 15 ปี 

 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันใน

การทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการด้วยวิธีการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน และโครงการ/ 
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม การสอบธรรมศึกษา กิจกรรมสร้างเด็กดี สานฝันพ่อ ก้าว
สู่สังคมตงห่อ ด้วย Mindfulness กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึก 
เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติกเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ค่านิยม 12 ประการ ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรม
การเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การประกวดสวดมนต์แปล ประกวดสวด
มนต์สรภัญญะ ประกวดมารยาทไทย ประกวดบรรยายธรรม เป็นต้น ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

โรงเร ียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเร ียน                           
เป็นกิจกรรม บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม ลงสู่การจัดทำหน่วย
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และค่านิยมท่ีดี  

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ๑. รายงานสรุปผลโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 256๓                                       
๒. รายงานสรุปผลกิจกรรมวันเกียรติยศ ๓. สรุปรายงานการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์                     
๔. แผนการจัดการเรียนรู้  ๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖. กิจกรรมสาธารณประโยชน์   

2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ผลการพัฒนาผู ้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์  

แสดงออก ทางด้านวัฒนธรรมและภูม ิป ัญญาไทยที ่ตนเองภาคภูม ิใจในท้องถิ ่นได ้อย ่างเหมาะสม                  
สร้างผลงาน และนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ 

โรงเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-6           
และเสริมทักษะด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ส่งผลให้ผู ้เรียนสามารถสร้างผลงาน       
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0) เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
นำเสนอผลงาน ได้ด้วยความมั ่นใจในตนเอง เผยแพร่ผลงาน นำผลงานและความรู ้ท ี ่ได้ไปประยุกต์                     
ใช้ในการทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างดี อาทิ ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น  
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ตารางแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 419 - - 58 361 419 100 
ม.2 445 - - 34 411 445 100 
ม.3 342 - - 66 276 342 100 
ม.4 364 - - 22 342 364 100 
ม.5 354 - - 21 333 354 100 
ม.6 282 - - 34 248 282 100 

รวม 2,206 0 0 235 1,971 2,206 100 

 

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนรายวิชา ศิลปะพื ้นฐาน                
2. แบบประเมินความพึงพอใจ ต่องานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3. ผลงานของผู้เรียน 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผลการพัฒนาผู ้เรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-6 ยอมรับเหตุผลฟังความคิดเห็นของผู ้ อ่ืน          

และสามารถปร ับต ัวปฏ ิบ ัต ิตนต ่อผ ู ้อ ื ่นอย ่างเหมาะสม โดยคำน ึงถ ึงส ิทธ ิและหน้าท ี ่ของตนเอง                             
และผู้อื ่นให้คำแนะนำแก่ผู ้อื ่นเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
และประเพณี  
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ตารางแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับ 
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 419 - - 38 381 419 100 
ม.2 445 - - 17 428 445 100 
ม.3 342 - - 43 299 342 100 
ม.4 364 - - 62 302 364 100 
ม.5 354 - - 31 323 354 100 
ม.6 282 - - 56 226 282 100 

รวม 2,206 0 0 247 1,959 2,206 100 

 

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับ 
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21          

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะ              
ที ่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู ้อ ื ่น มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี              
และสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยกิจกรรมลูกเสือ            
เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมเพื ่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี             
ตามว ิถ ีประชาธ ิปไตยด ้วยก ิจกรรมส ่งเสร ิมประชาธ ิปไตย เช ่น การ เล ือกต ั ้ งห ัวหน ้าห ้องเร ียน                                
การเลือกต้ังประธานนักเรียน ฯลฯ            
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ข้อม ูล/หลักฐานเช ิงประจ ักษ์ ได ้แก่ 1. รายงานสร ุปผลโครงการ TO BE NUMBER ONE             
2. รายงานสร ุปผลก ิจกรรมน ักเร ียนเพ ื ่อนท ี ่ปร ึกษา  YC  3. การทำก ิจกรรมกล ุ ่มของน ักเร ียน                  
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยออกกำลังกายและ

มีน้ำหนักส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย พัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตและแสดงออก 
อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ มีความเข้าใจผู้อ่ืน 

โรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมกีฬาสี 
ก ิจกรรมมหกรรมก ีฬา  ดนตร ี  ศ ิลปะและว ัฒนธรรม  ทำให ้ม ีการพ ัฒนาส ุขภาวะทางร ่ างกาย                              
และลักษณะจิตสังคม ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  

ตารางแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 419 - - ๒๗ ๓๙๒ 419 100 
ม.2 445 - - ๘ ๔๓๗ 445 100 
ม.3 342 - - ๓๗ ๓๐๕ 342 100 
ม.4 364 - - ๓๘ ๓๒๖ 364 100 
ม.5 354 - - ๒๓ ๓๓๑ 354 100 
ม.6 282 - - ๓๔ ๒๔๘ 282 100 

รวม 2,206 0 0 ๑๖๗ ๒,๐๓๙ 2,206 100 

 

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. รายงานสรุปผลโครงการสุขภาพและอนามัยนักเรียน        
2. ข้อมูลสมรรถภาพทางกายเพื่อ สุขภาพของนักเรียนทุกระดับ  3. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย         
เพื ่อสุขภาพของนักเร ียน ทุกระดับ 4. ภาพสถานที ่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหา              
สุขภาพ   5. ภาพการทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย  6. ภาพการฝึกสมาธิหน้าเสาธง  7. แผนการจัดการเรียนรู้           
8. ภาพการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนา สมรรถภาพทางกาย 9. ภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

    3.1 จุดเด่น 
โรงเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) การประกวดโครงงาน ทำ

ให้มีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ                         
สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื ่อมโยง               
เพื่อนำมาวางแผน สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล 
และสร้างสิ ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคตได้  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยจัดให้ครูเจ้าของภาษา (English Native Speaker) จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการ
สอน ซ่ึงสอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศใช้รูปแบบการบริหารสู่ความย่ังยืน 
(SW.PK.-DALIS Model) ให ้การขับเคลื ่อนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเร ียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่การเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพ ตามความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมวิชาการ  เช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ และกิจกรรมการแนะแนวภาษาสู่อาชีพ 
กิจกรรมชุมนุมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุมนวดไทยแผนโบราณ กิจกรรมชุมนุมงานทำมือ กิจกรรมชุมนุม
การถ่ายภาพ กิจกรรมชุมนุม งานช่าง เป็นต้น โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรมบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม 
ลงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ
จริงเกิดการเรียนรู ้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี           
โรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  เพ่ือสุขภาพผู้เรียนทุกระดับช้ัน กิจกรรมมหกรรมกีฬา ดนตรี 
ศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้มีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ผู ้เรียนมี
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
ดำเนินการจัดกิจกรรมที ่ส ่งเสร ิมการพัฒนาทักษะของผู ้ เร ียนในด้านการอ่าน การเข ียน                    

และการสื ่อสาร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื ่อสารให้ช ัดเจน                 
เป็นโครงการประจำ มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการพัฒนาเป็นรายปี กระตุ้นให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการวิเคราะห์ 
โดยจัดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหา เพิ่มขีดความสามารถของครูผู ้สอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สามารถสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิด คำนวณบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
บน พื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ ฝึกนักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงกับการคิดแบบ 
STEMA เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดแบบบูรณาการกลุ่มสาระได้ โรงเรียนควรกำหนดกระบวนการในการติดตาม 
กำกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและประสานข้อมูลระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียนใน
การส่งต่อข้อมูลนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านดัชนีมวลกาย 
ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบ หายใจและหลอดเลือด ด้านความอดทนและแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือ มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการประเมินซ้ำ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
ให้องค์กรหลักของโรงเรียนร่วมกันในการวางแผนการพัฒนา กำหนดเป้าหมาย นโยบายและ          

ร่วมวาง แผนการดำเนินงาน พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการคิดเน้นทักษะการคิดขั ้นสูงบนพื้นฐาน          
ของจริยธรรม และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้    

4. การปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ (Best Practice)  
๑. งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-           

พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

๒. ต ้ น แบบระด ั บทอ ง  ชมรม  TO BE NUMBER ONE  ใ นสถ านศ ึ กษ า  ร ะด ั บป ร ะ เ ทศ                

โครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

๓. โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ          
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา 

๔. รางวัลดีเด่น ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Maker Space 

Development ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

๕. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 กระบวนการพัฒนา 
         1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรี-นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกระบวนการ            
พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียน โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดภูเก็ต  ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วม
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ของครู  บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยการจัดเก็บและใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT) และประช ุมช ี ้แจง ตลอดจนการกล ั ่นกรองเพ ื ่อกำหนดว ิส ัยท ัศน์                      
พันธกิจสถานศึกษา 

   การบริหารงานของโรงเรียน ผู ้บริหารได้ประยุกต์หลักการบริหารโดยใช้รูปแบบการบริหาร              
สู ่ความยั ่งย ืน (SW.PK.-DALIS Model ) ร ่วมกับกระบวนการบริหารโดยใช้โรงเร ียนเป็นฐาน (SBM)              
วงจรการบร ิหารงานค ุณภาพ (PDCA) ระบบการว ิ เคราะห ์สภาพแวดล ้อมและศ ักยภาพ (SWOT)                   
ระบบบริหารมุ ่งหาผลสัมฤทธิ ์ (RBM)  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักการทำงานเป็นทีม 
(Team Work) เป ็ นกลย ุทธ ์ ในการพ ัฒนาค ุณภาพ  ม ีการกำหนดท ิศทางการทำงานท ี ่ ช ั ด เจน                           
ครอบคลุมในเรื่องพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ          
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ ข้ันตอนการนำองค์กรของผู้นำระดับสูง สรุปเป็นแผนภาพ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  
แผนภาพ การนำองค์กรของฝ่ายบริหาร 

จากการบริหารโดยใช้รูปแบบการบริหารสู่ความย่ังยืน (SW.PK.-DALIS Model) นำไปสู่การถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมสู ่บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู ้ปกครอง โดยประกาศเป็นแนวทาง              
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ นำไปสู ่การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจำปี            
ของ โรง เ ร ี ยน   โดยม ี ผ ู ้ อ ำนวยการ โรง เ ร ี ยน เป ็นประธาน  และกระจายแนวทางการพ ัฒนา                                    
ไปย ังกล ุ ่มบร ิหารงานต่าง ๆ ในโรงเร ียน กลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ ทุกกล ุ ่มสาระ โดยม ีการรายงาน                       
และการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน เพื ่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัต ิงานให้สอดคล้อง                     
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมเพ่ือจะนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียน 

การวางแผนปฏิบัติ ผู1นำระดับสูง

และทีมงานร:วมกันกำหนด

วิสัยทัศน>นโยบายและกลุยุทธ

DALIS 

S 

D 

A 

L I 

การปฏิบัติจรงิ 

 

ติดตามประเมินผล สรปุบทเรียน 

สร1างนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู1

ผลการปรับปรงุ 

 

บูรณาการ เช่ือมโยง 

สอดคล1องกัน 

การพัฒนาอย:างยืน 
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  2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนนำกลยุทธ์ของโรงเรียนกระบวนการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรเริ ่มต้นที ่ผู ้อำนวยการโรงเรียน                   
แจ้งเรื่องการจัดทำ/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในที่ประชุมบุคลากร กำหนดนโยบาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ัน
และระยะยาวที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีกระบวนการในการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มาวางกรอบแผนปฏิบ ัต ิการระยะยาว เพ ื ่อนำไปสู ่แผนปฏิบ ัต ิการระยะสั ้น คือ แผนปฏิบ ัต ิการ                        
ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเริ ่มจากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการในปีก่อนหน้า  ให้ตอบสนองและสอดคล้อง          
กับว ัตถ ุประสงค ์เช ิงกลย ุทธ ์ และเพ ื ่อเป ็นฐานและเป ็นกรอบแนวทาง ในการทำแผนปฏิบ ัต ิการ                       
ประจำปีงบประมาณ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการนั ้น มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการที ่มาจากกลุ ่มบริหาร             
ทุกฝ่ายประชุม กำหนดตัวชี ้ว ัด ผู ้ร ับผิดชอบ  กำหนดระยะเวลาที ่ชัดเจน ชี ้แจงการจัดสรรทรัพยากร             
และกำหนดกรอบการทำงาน  และกรอบเวลาร่วมกัน  หลังจากนั้นทุกกลุ ่มบริหารจัดประชุม วิเคราะห์            
ทบทวนแผนในปีที ่ผ่านมา ชี ้แจงการจัดทำ พัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ กระตุ ้นการสร้าง              
โครงการใหม่ ๆ เพื ่อตอบสนองตามกลยุทธ์ มุ่งสู ่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  มีการรวบรวมโครงการต่าง ๆ              
ทบทวนความถูกต้องเหมาะสม ความสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณา
โครงการตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ   คณะกรรมการจะว ิพากษ ์  เสนอแนะให ้แนวทางในการปร ับแก้                                  
เพ ื ่ อความสมบ ูรณ ์ย ิ ่ งข ึ ้ น  ท ั ้ งน ี ้ ย ั งม ี โครงการจากคณะกรรมการน ักเร ียน  สมาคมผ ู ้ปกครอง                                  
ร วมอย ู ่ ใ น แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร อ ี ก ด ้ ว ย  โ ร ง เ ร ี ย นนำแผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร เ สนอขอคว าม เห ็ น ชอบ                                              
จากคณะกรรมการสถานศึกษา  และประกาศการใช้แผนปฏิบัติการ  ฝ่ายนโยบายและแผนชี้แจงลำดับขั้นตอน
ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน          
เมื่อเสร็จสิ้นแผนปฏิบัติการในแต่ละปี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการ โรงเรียนมีคณะกรรมการ
ดำเนินการวิเคราะห์โครงการ เพ่ือค้นหาความคุ้มค่า การตอบสนองกลยุทธ์ การและนำไปสู่วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนประกาศการใช้แผนปฏิบัติการ ทั้งในโรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียน และได้จัดการประชุมชี้แจง             
การดำเนินการ เน ้นย ้ำการดำเนินการตามแผนปฏิบ ัต ิการ แก่บ ุคลากร  และผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย                   
โดยกำหนดเป็นขั ้นตอนเดียวกัน กำหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ คือ การขออนุญาตดำเนินงานโครงการ                
ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ขออนุญาตเลื่อนการดำเนินงาน ขออนุญาตยกเลิกโครงการและขออนุญาตรายงานผล
การดำเน ินงาน  และเพ ื ่ อ ให ้บรรล ุ ว ั ตถ ุประสงค ์ เช ิ งกลย ุทธ ์  โรง เร ี ยนได ้ จ ั ดต ั ้ งคณะทำงาน                                
เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ทุก ๆ 1 เดือน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนยังได้จัดสร้างโปรแกรมเชื ่อมโยง การควบคุมการใช้งบประมาณ            
ตามแผนของ 3 งาน คือ แผนงาน/พัสดุ/การเง ิน มีการตรวจสอบซึ ่งก ันและกัน รวมถึงผ ู ้ปฏ ิบ ั ติ                       
สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำโครงการของตนเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 

จากการประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ได้จัดสรรทรัพยากร         
ให้ แต่ละกลุ ่มบริหาร โดยมีสัดส่วน ดังนี ้ กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ 60 กลุ ่มบริหารอื ่น ๆ ร้อยละ 30              
สำรองจ่าย ร้อยละ 10  ทำให้โรงเรียนมีทรัพยากรด้านงบประมาณอย่างเพียงพอที่จะใช้สนับสนุนงาน/
โ ค ร ง ก า ร /ก ิ จ ก ร ร ม  ต ามแผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  แล ะ โ ร ง เ ร ี ย น อ ย ู ่ ภ า ย ใ ต ้ ก า ร ก ำ ก ั บ ด ู แ ล ขอ ง                                        
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กรมบัญชีกลาง ในการดำเนินการทางด้านงบประมาณ                  
จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ   ที่หน่วยกำกับดูแลกำหนดขึ้น อีกทั้งโรงเรียน           
ยังม ีกำหนดมาตรการประหยัด เพ ื ่อใช ้กำก ับต ิดตามการดำเน ินการของโรงเร ียนอย่างเคร ่งครัด                       
นอกจากโรงเร ียนยังมีบ ุคลากรทางด้านการเง ิน บัญชี พัสดุโดยตรง จึงสามารถจัดการความเสี ่ยง                     
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การใช ้ทร ัพยากรที ่ปฏ ิบ ัต ิงานได ้ เป ็นอย่างดี  โรงเร ียนใช ้โปรแกรมบร ิหารจ ัดการด ้านทร ัพยากร                         
ร่วมกันทั้งแผนงาน  พัสดุ และการเงิน เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามระบบ ตามแผนปฏิบัติการ 
รวมถึงโปรแกรมเสริมเพื ่อเพิ ่มความสะดวกรวดเร ็วในการทำงาน  ผู ้ปฏิบ ัต ิงานสามารถตรวจสอบ                  
การใช้ทรัพยากรด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยสะดวก 

โรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง เพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามโครงสร้าง            
เพ ื ่อตอบสนองว ัตถ ุประสงค ์ เช ิงกลย ุทธ ์  โดยกระบวนการ ด ัง น้ี โรงเร ียนดำเน ินการว ิ เคราะห์                          
โครงสร้างการบริหาร นำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษา  จัดอัตรากำลังตามวิชาเอก       
สู ่การจัดการเร ียนการสอนเป็นภาระหลัก และคัดสรรบุคลากรตามความสามารถสู ่งานสนับสนุน                      
รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีการกำหนดหน้าที่และภาระงานอย่างชัดเจน ประเมินผลการปฏิบัติงาน        
จากคณะกรรมการและมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู ่มืออาชีพ ในการปฏิบัติงานโรงเรียนคำนึงถึง                
การเปลี ่ยนแปลงโดยมีแผนรองรับด้านบุคลากร  กรณีการขาดแคลนอัตรากำลังตามสายงานสอน              
กลุ่มบริหารงานบุคคล  วิเคราะห์ข้อมูลการสอนจำแนกตามวิชาเอกเพื่อประเมินความขาดแคลนล่วงหน้า    
และรายงานความต้องการวิชาเอกตามความจำเป็นเร ่งด่วนเสนอต่อสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา                   
และในกรณีการจะขาดแคลนบุคลากรสายงานสนับสนุนในโครงสร้าง  โรงเรียนมีข ้อมูลอัตรากำลัง             
และภาระงานที ่ช ัดเจน  สามารถจัดบุคลากรทดแทนสำหรับการย้าย  การเกษียณ  โดยให้กลุ ่มงาน                
ตามโครงสร้างจัดบุคลากรประกบงานที่จะขาดแคลนในตำแหน่งเพื่อการเชื่อมโยงและเรียนรู้งานอย่างต่อเนื่อง  
และจัดหา/จัดจ้างบุคลากรเพ่ิมเพ่ือจะทดแทนเป็นลำดับ 

คร ูและบ ุคลากรในโรงเร ียนปฏ ิบ ัต ิ โครงการ/ก ิจกรรมตามแผนปฏิบ ัต ิการจนบรรล ุผล                  
และรายงานผลการดำเนินตามตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยมีการดำเนินการตามกระบวนการดังน้ี 
โรงเรียนมีคณะทำงานในการติดตามการรายงานผลการดำเนินการ  ตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ 
ให้ผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายงานผลในระบบออนไลน์ผ่านทาง Google Drive และแต่งตั้งคณะกรรมการ
รวบรวมข้อมูล  การจัดทำการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ถึงความคุ้มค่า การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์            
เช ิงกลย ุทธ ์  และนำไปใช ้ปร ับปร ุงพ ัฒนาในการจ ัดทำโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณถัดไป                       
นำผลการรายงานโครงการที่เป็นจุดแข็งไปใช้พัฒนา เพื่อเสริมศักยภาพของผู้เรียน และนำจุดอ่อนไปปรับปรุง
ในการปฏิบัติงานในปีถัดไป 

โรงเรียนดำเนินการที่ผ่านมาตามตัวชี้วัด มาคาดการณ์ผลการดำเนินการ โดยกระบวนการ ดังน้ี 
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการจาก 5 กลุ่มบริหาร เพื่อศึกษาผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลตามตัวช ี ้ว ัดผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ เพ ื ่อคาดการณ์                   
ผลการดำเนินการ และพิจารณาตรวจสอบว่าการดำเนินบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร มีความก้าวหน้า       
ในการดำเนินงานตามกรอบเวลามากน้อยเพียงใด หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย /              
กรอบเวลา คณะกรรมการจะจ ัดประช ุมเพ ื ่อร ับทราบปัญหาอ ุปสรรค และหาแนวทางแก ้ป ัญหา                           
ท้ังน้ีอาจมีความจำเป็น   ต้องวิเคราะห์  ทบทวนหรือปรับแผนปฏิบัติการ  เพ่ือลดความเส่ียงจากการดำเนินงาน
บ้างตามความเหมาะสมและเทียบเคียงกับโรงเรียนคู ่แข่ง โดยครอบคลุมทั ้งด้านผู ้เร ียน ด้านครูและ             
ด้านบริหารโรงเรียนสร้าง ความท้าทายจากการคาดการณ์และจากคู่แข่งหรือโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อนำพาองค์กร      
สู่ความเป็นเลิศและนำความท้าทายน้ันมาเป็นแรงผลักดันเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศให้สถานศึกษาเปิดเรียนในวันท่ี ๑ กรกฏาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่อง
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จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙ ท้ังน้ีเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนได้จัดทําแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติด เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

   จากกรอบเวลาการทำงาน สภาวะการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบในการปฏิบัติงาน ทำให้ต้อง       
เกิดการปรับเปลี่ยนจากแผนปฏิบัติการ โดยโรงเรียนมีกระบวนการที่รองรับกรณีต้องปรับเปลี่ยนโครงงาน/
กิจกรรมเนื ่องจากผลกระทบการสภาวการณ์ภายในและภายนอก โดยจัดประชุมชี ้แจงก่อนการเริ ่มใช้
แผนปฏิบัติการ ถึงลำดับข้ันตอนในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  โรง เร ียนจ ัดระบบการส ่ งต ่อตามข ั ้นตอน         
การปรับเปลี่ยน หากโครงการ/กิจกรรมใดกระทบต่อ กรอบเวลาและงบประมาณมาก ต้องใช้การพิจารณา    
จากคณะกรรมการและเจ ้าของโครงการ/ก ิจกรรม เพ ื ่อหาความสำค ัญและใช ้แนวทางท ี ่ด ีท ี ่ สุด                      
ในการปรับเปลี ่ยนนั้น  ทั้งนี ้ในส่วนของการปรับเปล่ียนจะเชื ่อมโยงและตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน           
และนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  และมีคณะทำงานทบทวนการใช้แผนปฏิบัติการทุก ๆ 4 เดือน  ซึ่งหากเกิดกรณี        
ที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนอย่างรวดเร็ว  ก็สามารถปรับ ยุบ รวม โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
หรือกระท่ังการนำงบประมาณสำรองจ่าย มาใช้ได้ทันท่วงที   

3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ ่มเป้าหมาย โรงเรียนดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการ ที ่ประกอบด้วยผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่าย                     
ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ ั ดทำและพ ัฒนาหล ั กส ู ตรสถานศ ึ กษาท ี ่ ม ี โ ครงสร ้ า งองค ์ประกอบของห ลักส ู ตรครบถ ้ วน                               
สอดคล ้องก ับว ัตถ ุประสงค ์ของแผนการศ ึกษาชาต ิ  หล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน                        
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตอบสนองวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและจุดเน้นของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน          
และนำสู่การปฏิบัติ  โดยครูนำไปจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลำดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ ่นในรายวิชาพื ้นฐานและหรือรายวิชาเพิ ่มเติม             
อย่างเหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรมีความหลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ 
วิเคราะห์กำหนด รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้/กิจกรรมเหมาะสม  
ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างหลากหลาย เพียงพอตามความต้องการ 
ความถนัด และความสนใจ และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นำข้อมูลผลการประเมิน                        
ไปทบทวน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
ต ำ แ ห น ่ ง ท ั ้ ง  3  ด ้ า น  โ ด ย ก า ร ใ ช ้ ห ล ั ก ก า ร  PLC (Professional Learning Community)                                   
ด้วยวิธีการที ่หลากหลาย ได้แก่ การทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id Plan)           
การอบรมสัมมนา (ครูปองครู) หลักสูตรต่าง ๆ ตามความสนใจและเนื ้อหาวิชาของครูแต่ละท่าน                        
ตามกล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ต ่าง ๆ และหล ักส ูตรอ ื ่น ๆ เพ ื ่อเพ ิ ่มพ ูนความร ู ้ของคร ูและบ ุคลากร                             
มีการนิเทศติดตามการสอนของทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร                  
ทางการศึกษา (Quality Teacher For Quality Edu) เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ รูปแบบ
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กระบวนการจัดการเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 มีผู ้เชี ่ยวชาญเข้าร่วมกิจกรรม                    
ทั้งภายในโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพ          
การทำวิทยฐานะในระดับต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องส่งผลงานครูและบุคลากร เข้ารับการพัฒนาอย่างน้อย        
คนละ 20 ช่ัวโมง 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียน 
มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที่ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ หอประชุม            
อาคาร ฯลฯ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความมั่งคงแข็งแรง และปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้งาน จัดพัฒนา
แหล่งเร ียนร ู ้ภายในโรงเร ียนครบทุกกลุ ่มสาระ พัฒนาแหล่งเร ียนร ู ้ภายในให้ม ีระบบเทคโนโลยี                     
สารสนเทศ ทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
กำหนดผู ้ร ับผ ิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ ื ่อใช ้ในการบริหารจ ัดการของโรงเร ียน                  
โดยกำหนดหมวดหมู ่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ที ่มีประสิทธิภาพ              
ใช ้งานง ่าย สะดวก ถ ูกต ้อง ปลอดภัย ซ ึ ่ งม ีข ั ้นตอนในการจ ัดระบบสารสนเทศ 5 ข ั ้นตอน คือ                         
1. การรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การประมวลผลข้อมูล 4. การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มงานทั้ง 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบ
จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศจากทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล กำหนดเวลา แจ้งผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการรายงานข้อมูล ดำเนินการจัดการข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานตนให้
เป็นปัจจุบัน นำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจ ทั้ง 5 ฝ่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน นำข้อมูลสารสนเทศ ที่สำคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุง
พัฒนางาน มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน  ให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูล เพื ่อการเรียนรูได้อย่างคล่องแคล่ว  โดยครูใช้ G suite 
applications และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางให้ครู 
มอบหมาย ติดตามภาระงาน เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน  ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น  สร้างช้ินงาน นำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
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   2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนทุกคนรับทราบถือปฏิบัติ และนำข้อมูลผลการดำเนินงาน 

มาทำการทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมาย จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นระบบ พร้อมรายงาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน   
ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ โรงเรียนกำกับ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย         
ที ่กำหนด มีการแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการประกอบด้วยผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียของโรงเร ียนดำเน ินการ                           
ร ่วมว ิ เคราะห์ สภาพบร ิบทของโรงเร ียนด ้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยผ ู ้บร ิหาร หัวหน้าฝ ่าย                         
หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของหน่วยงานตนเอง   
แล้วกำหนดวิส ัยทัศน์ พันธกิจ เป ้าประสงค์ กรอบกลยุทธ ์ท ี ่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเร ียน                      
จ ัดทำแผนพ ัฒนาการศ ึกษาของโรง เร ี ยน  แผนปฏ ิบ ัต ิ การประจำป ี  โดยผ ่ านความเห ็นชอบ                                
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 
จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ดำเนินการการ            
ทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปี และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุก ๔ ปี โรงเรียนเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติด้วย ดำเนินการนำข้อมูลผลการดำเนินงานมาทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมาย         
ของแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปี มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กรอบกลยุทธ์                
ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย ของต้นสังกัดและความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน                   

 โ ร ง เ ร ี ยนบร ิ ห า รจ ั ดกา รศ ึ กษา โดย ใช ้ ร ู ปแบบร ู ปแบบการบร ิ ห า รส ู ่ ค ว ามย ั ่ ง ยื น                                   
( SW.PK.-DALIS Model) ร ่ ว ม ก ั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ร ิ ห า ร โ ด ย ใ ช ้ โ ร ง เ ร ี ย น เ ป ็ น ฐ า น ( SBM)                                         
วงจรการบร ิหารงานค ุณภาพ (PDCA) ระบบการว ิ เคราะห ์สภาพแวดล ้อมและศ ักยภาพ (SWOT)               
ระบบบริหารมุ ่งหาผลสัมฤทธิ ์ (RBM) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักการทำงานเป็นทีม  
(Team Work) 
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หลักการบริหารสู่ความยั่งยืน (SW.PK.-DALIS Model) เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ (Smart Management) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ส ู ่ม ืออาช ีพ (Smart Teacher) และการพัฒนาค ุณภาพนักเรียนส ู ่ความเป ็นเล ิศ (Smart Students)                
สนองตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล             
มุ่งสู ่การพัฒนาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)    
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติ 

 
ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ-

ศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ               
256๓-256๖  ๒ . แผนปฏิบ ัต ิการปีการศึกษา 256๓  ๓ . รายงานผลการดำเน ินงาน/โครงการ                                    
ประจำปีการศึกษา 256๓  ๔. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR 
ประจำปีการศึกษา 256๓) 

 

2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
ภายใต ้ระบบบร ิหารจ ัดการค ุณภาพการศ ึกษาข ้างต ้น ส่งผลให ้โรงเร ียนบร ิหารจ ัดการ                 

ด้านงบประมาณได้อย่างเป็นระบบ จึงไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน อาศัยการวางแผนงบประมาณ
เตรียมการระดม ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ทั ้งการวางแผนการกำกับติดตาม          
และประเมินผลการเบิก จ่ายเงินตามระเบียบราชการกำหนด และผลจากการโดยใช้รูปแบบรูปแบบการบริหาร
ส ู ่ ความย ั ่ งย ืน  (SW.PK.-DALIS Model) ในการดำเน ินงานท ุกระบบและท ุกกระบวนการทำงาน                          
ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่ระดับสากล                   
ในด้านบุคลากร โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานร่วมกัน โดยช่วยเหลือเกื ้อกูล มีการจัดอบรม           
พัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับนโยบายของต้นสังกัดและความทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนการผลิตส่ือ
นวัตกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งความรู้และการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ในด้านผู ้เร ียนพบว่าผลการเรียนของผู ้เร ียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย               
มีแนวโน้มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโรงเรียนที่กำหนดไว้ 
รวมถึงคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนด
จากคะแนนเฉลี ่ยระดับประเทศทุกรายว ิชา ทั ้งระด ับม ัธยมศึกษาปีท ี ่ 3 และมัธยมศึกษาปีท ี ่ 6                       
และผลจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่งผลให้ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สามารถเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ตลอดมา   

โรง เร ี ยนม ีกระบวนการดำเน ินงานโดยใช ้ ร ูปแบบร ูปแบบการบร ิหารส ู ่ ความย ั ่ ง ยืน                          
(SW.PK.-DALIS Model) ในทุกกระบวนการทำงานการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ทั ้งด ้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจ ัดการศ ึกษา มีการบร ิหารอ ัตรากำล ัง ทรัพยากรบุคคล                      
และทร ัพยากรทางการศ ึกษา มีระบบด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียนและระบบนิ เทศภายในที ่ เข ้มแข็ง                      
ดังผลการดำเนินงานข้างต้น และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เช่น ทาง
โรงเรียนได้จัดทําแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้
สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙  
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ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ-ศรี
นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ            
256๓-256๖ 3. แผนปฏิบ ัต ิการป ีการศ ึกษา 256๓  4. รายงานผลการดำเน ินงาน/โครงการ                      
ประจำปีการศ ึกษา 256๓  5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR             
ประจำป ีการศ ึกษา 256๓ ) ๖ .  แผนเฝ ้าระว ังและป้องก ันในสถานการณ์แพร ่ระบาดของโรคติด                    
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลรางว ัลสน ับสน ุน   รางว ัลระด ับประเทศ  ได ้แ ก่  ๑ .  รางว ัลโรงเร ียนพระราชทาน                              
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 256๓  ๒. รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (OBECQA) ประจำปีการศึกษา 256๓ ๓. รางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทาน               
ด้านความโปร่งใส ๔. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

 
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร 
 

ช่ือ-สกุล ผลงานท่ีได้รับ/รางวัลท่ีได้รับ ระดับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายมนตรี พรผล ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรมม

ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประเภท
ครูผู้สอน ประจำปี 2563 

ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางแก้วอุษา ลีนานนท์ ครูดีศรีภูเก็ต ระดับจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง และองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบ ับปร ับปร ุ ง  2560) สอดคล ้องก ับความต ้องการของช ุมชน  ตอบสนองว ิส ัยท ัศน ์  พ ันธกิจ                            
และจุดเน้นของสถานศึกษา กำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และครูนำไปจัดทำมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด ลำดับเน้ือหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน                 
ในรายวิชาพื ้นฐานและหรือรายวิชาเพิ ่มเติมอย่างเหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้อ ิงมาตรฐาน                
มีหลักสูตร  ที่หลากหลายสนองตอบต่อความต้องการนักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติ       
ในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริง  มีผลงาน/โครงงาน/ โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธีคิด                
และสรุปความคิดของผู้เรียน  

โรง เร ียนม ีหล ักส ูตรสถานศ ึกษาท ี ่หลากหลาย  ส ่ ง เสร ิมพ ัฒนาน ัก เร ียนให ้ม ีความ รู้                       
ความสามารถตามความต้องการของผู้เรียน ครูนำไปจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลำดับเนื้อหาสาระ        
ตามกระบวนการเร ียนรู ้บ ูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ ่น ในรายวิชาพื ้นฐาน               
และรายวิชาเพิ่มเติม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานได้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการ
ของนักเรียน และครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
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ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. หลักสูตรสถานศึกษา 2. ข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชา     
3. โครงการ/ก ิจกรรมท ี ่ส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนาผ ู ้ เร ียน (รายงานผลการดำเน ินการก ิจกรรมช ุมนุม                         
และสาธารณประโยชน ์ )  4.  ผลการประเม ินค ุณล ักษณะอ ันพ ึงประสงค ์ตามหล ักส ูตรแกนกลาง                      
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 5. รายงานสรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับ ช้ัน ม.1-6                   

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนมีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ 

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานประกอบด้วย การพัฒนาครูตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐาน     
ว ิทยฐานะ  ได ้แก ่ ส่งเสร ิมให ้คร ูและบุคลากรได ้พ ัฒนาว ิชาช ีพ การทำว ิทยฐานะในระดับต่าง ๆ                        
เมื่อถึงเวลาการจัดทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID Plan) ครูสร้างชุมชนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ การสร้างชุนชนเรียนรู ้ ติดตามการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร                 
ด้วยการจ ัดก ิจกรรมส่งเสร ิมศ ักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (Quality Teacher For Quality Edu)                
เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้                
ในศตวรรษที ่ 21 มีผ ู ้ เช ี ่ยวชาญเข ้าร ่วมกิจกรรม ทั ้งภายในโรงเร ียนและจากหน่วยงานภายนอก                      
และสนับสนุนให้ครูบุคลากรเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อย 20 ช่ัวโมง  

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (Quality Teacher For Quality 
Edu) เพ ื ่ อ ให ้คร ูม ี ความร ู ้ ความเข ้ า ใจในเทคน ิคว ิ ธ ี การ  ร ูปแบบกระบวนการจ ัดการ เร ี ยน รู้                                        
ท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ข ้อม ู ล  หล ักฐานเช ิ งประจ ั ก ษ์  ได ้ แ ก่  1.  การพ ัฒนาคร ูท ี ่ ขอม ี ขอ เล ื ่ อนว ิทยฐานะ                               
2. รายงานการอบรมสัมมนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 3. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC)         
4. ID PLAN  5. แผนการจัดการเรียนรู้  6. รายงานสรุปผลกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
(Quality Teacher For Quality Edu) 7. รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ                

ผลงานดีเด่นของครู 
 

ช่ือ-สกุล ผลงานท่ีได้รับ/รางวัลท่ีได้รับ ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ
รางวัล 

นายอรรถชัย  มีสุข -   รางว ัลทรงค ุณค ่า  สพฐ . (OBEC 
AWARDS) คร้ังท่ี 9 ประจำปีการศึกษา 
2562 ครูผ ู ้สอนยอดเย ี ่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
กล ุ ่ ม ส า ระฯการ ง านอาช ี พและ
เทคโนโลยี 
ด้านวิชาการ 
-  รางว ัลทรงค ุณค่า สพฐ . (OBEC 
AWARDS) 
คร้ังท่ี 9 ประจำปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพ้ืนท่ี 
 
 
 
 

ระดับชาติ 
 
 
 
 

ระดับจังหวัด 

สพฐ 
 
 
 
 
สพฐ 

 
 
 
 

สกสค 
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ช่ือ-สกุล ผลงานท่ีได้รับ/รางวัลท่ีได้รับ ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ
รางวัล 

รอ งชนะ เ ล ิ ศ ร ะด ั บ เ ห ร ี ยญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
ด้านวิชาการ 
-  รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 
2563 ประเภทบุคคล ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ใน
ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นท่ี
ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

นางสาวกนกพร  เจริญรัตน์ - รางวัลเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี 
2563 

 คุรุสภา 

นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์ - รางวัลเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี 
2563 

 คุรุสภา 

นางสุปราณี  รอดเซ็น -  รางวัล "ครูดีในดวงใจ"ครั ้งที ่ 18 
พ .ศ . 2 5 6 2  (ด ี เ ย ี ่ ย ม )  ( ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

ระดับเขตพ้ืนท่ี 
 

สพม.14 

นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล -  รางวัล "ครูดีในดวงใจ"ครั ้งที ่ 18 
พ.ศ.2562 (ดีเด่น)  (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) 

ระดับเขตพ้ืนท่ี 
 

สพม.14 

ว่าท่ีร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 
2563 

ระดับประเทศ สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

นางวริศรา นาวีว่อง -  ผู ้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจ
กรมมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
ร ับเข ็มล ูกเส ือเสมาเช ิดช ู เก ียรติ  
ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2563 
-  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 
2563 

ระดับประเทศ 
 
 
 

ระดับประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

นายภาณุพงศ์  พงค์เก้ือ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งข ันโครงงานว ิทยาศาสตร ์ เป็น
ภาษาอ ั งกฤษสำหร ับโรงเร ียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณ ิ ต ศ า ส ต ร ์  เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม 
- รางวัลเหรียญทองแดงการนำเสนอ
ผลงานทางว ิชาการ ในการประชุม
ว ิ ช า ก า ร ร ะ ด ั บ น า น า ช า ต ิ ด ้ า น

ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 

ระดับนานาชาติ 
 
 

สพฐ 
 
 
 
 

สสวท 
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ช่ือ-สกุล ผลงานท่ีได้รับ/รางวัลท่ีได้รับ ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ
รางวัล 

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับ
นักเรียนคร้ังท่ี 1 

 

 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพและมี
ความปลอดภัย 

โรงเรียนมีแผน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที ่ ทำให้ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้            
ภายในโรง เร ี ยน  ห ้องปฏ ิบ ั ต ิ การ  ห ้องน ้ ำ  หอประช ุม  อาคาร  ฯลฯ  ท ุกแห ่ งม ี ความสะอาด                                
เป ็นระเบียบภายใต้งบประมาณที ่ได ้ร ับจ ัดสรรอย่างคุ ้มค ่า มีประสิทธ ิภาพมีความมั ่นคงแข็งแรง                
ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอก ห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวก 
ในการเรียนรู้มีการพัฒนา   แหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้          
ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน และผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า จากแหล่งข้อมูล              
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั ้งภายในและภายนอกห้องเรียน                   
ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน     

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม 
ทาง สังคมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างหลากหลาย และมีความปลอดภัย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้            
ภาษานานาชาต ิ  (Center for international languages learning : CHILL)  ห ้อง เร ี ยนร ู ้ นว ั ตกรรม                
สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA) ห้องสำนักงานโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯลฯ   

ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได ้แก่ 1. รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศูนย์การเร ียนรู้               
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  3. แฟ้มภาพกิจกรรม 

ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลดีเด่น ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์      
นักประดิษฐ์ดิจิทัล depa Young Maker Space Development ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีผู ้ร ับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการกำหนดหมวดหมู ่ข้อมูล          

ให้ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ที ่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย               
สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งมีขั ้นตอนในการจัดระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรวบรวมข้อมูล                   
2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การประมวลผลข้อมูล 4. การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  5. การจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศ กลุ่มงานทั้ง 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานตนให้เป็นปัจจุบัน นำไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 ฝ่าย 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนให้นักเรียน โดยผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 - 6 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว   
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โรงเรียนมีระบบ/ซอฟแวร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ    
ของโรงเรียน มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ มีหลักฐาน ร่องรอย ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม      
ในการตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น เว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล เป็นต้น 

ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ-
ศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ               
2560-2564  2. แผนปฏิบ ัต ิการป ีการศ ึกษา 2562  3. รายงานผลการดำเน ินงาน/โครงการ                      
ประจำป ีการศ ึกษา 2561 4. รายงานประจำป ีของสถานศ ึกษา (Self-Assessment Report : SAR             
ประจำปีการศึกษา 2562)  8. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ 
 
3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

    3.1 จุดเด่น 
โ ร ง เ ร ี ยนบร ิ ห า รจ ั ด ก า รศ ึ กษา โดย ใช ้ ร ู ป แบบร ู ปแบบการบร ิ ห า รส ู ่ ค ว ามย ั ่ ง ยื น                                 

(SW.PK.-DALIS Model) ร่วมกับกระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) วงจรการบริหาร           
งานคุณภาพ (PDCA) ระบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ระบบบริหารมุ่งหาผลสัมฤทธ์ิ 
(RBM) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักการทำงานเป็นทีม (Team Work) หลักการบริหาร        
สู ่ความย ั ่งย ืน (SW.PK.-DALIS Model) เป ็นร ูปแบบการข ับเคล ื ่อนการบร ิหารจ ัดการ สถานศึกษา                   
สู ่ความเป็นเลิศ (Smart Management) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู ่มืออาชีพ             
(Smart Teacher) และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart Students) สนองตอบวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของโรงเรียน โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มุ่งสู่การพัฒนา         
ตามเกณฑ ์ รางว ั ลค ุณภาพแห ่ งสำน ั กงานคณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้ นฐาน  (OBECQA)                              
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติ โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงาน           
โดยใช้รูปแบบรูปแบบการบริหารสู่ความยั่งยืน (SW.PK.-DALIS Model) ในทุกกระบวนการทำงานการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม เช่น ทางโรงเรียนได้จัดทําแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เช้ือไวรัสโค
โรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื ่อให้การจัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา หรือโรคโควิด ๑๙ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง โรงเรียน  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (Quality Teacher For Quality Edu) เพื่อให้ครู    
มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีความปลอดภัย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
นานาชาติ (Center for international languages learning : CHILL) ห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นัก
ประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA) ห้องสำนักงานโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯลฯ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมถนนปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร ฯลฯ รวมถึงการท่ีผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น ชมรมปูก้ามดาบ ฯลฯ 
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    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน ตำแหน่ง

ทั้ง 3 ด้าน โดยมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น PLC (Professional Learning Community) การอบรม สัมมนา
หลักสูตรต่าง ๆ (คูปองครู) การอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระและส่งเสริมให้ครูส่ง 
ผลงาน เพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามเวลาที่กำหนด และจัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่
ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน นำข้อมูลสารสนเทศท่ี
สำคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงพัฒนางาน 
 
    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

ส่งเสริมการพัฒนาตามจุดเน้นคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ โรงเรียนมีนโยบายบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีผลดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร         
จัดการองค์กร เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลก พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยใช้เทคโนโลยีท่ี ทันสมัย รวดเร็ว เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการส่ือสาร    

4. การปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ (Best Practice)  
๑. โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  
๒. รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA)  
๓. โรงเรียนสุจริต พระราชทาน ด้านความโปร่งใส 
๔. ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Maker Space Development 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   2.1 กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ โดยดำเนิน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดให้ครูผู ้สอนทุกรายวิชา ดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผ่าน 
กระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรสถานศึกษา นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยออกแบบการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติและการนำไปใช้ เช่น 
คุณลักษณะ ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการกำหนดจุดประสงค์การ
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เรียนรู้ครบทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและการปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีการส่งและตรวจหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้  โดยผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ อีกทั้งโรงเรียนมีโครงการนิเทศการจัดการ
เร ียนรู้ผ ่านก ิจกรรมส่งเสร ิมศ ักยภาพบุคลากรทางการศ ึกษา (Quality Teacher For Quality Edu)                       
เพื่อนำผลการนิเทศไปพัฒนาคุณภาพการจัดเรียนการสอนของครูผู้สอน ส่งผลกับผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธ์ิ    
ในแต่ละรายวิชาท่ีสูงข้ึน 

๒) ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครู            
ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ้ รวมทั ้งภูมิปัญญาท้องถิ ่น โดยการนำสื ่อมาประกอบ             
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย เช่น ส่ือออนไลน์         
สื ่อที ่ครูจัดทำและการเรียนรู ้ จากแหล่งเรียนรู ้ทั ้งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้          
ภาษานานาชาต ิ  (Center for international languages learning : CHILL)  ห ้อง เร ี ยนร ู ้ นว ั ตกรรม              
สร้างสรรค์น ักประดิษฐ์ด ิจ ิท ัล (DEPA) ห้องสำนักงานโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              
ทัศนศึกษาและค่ายต่าง ๆ ฯลฯ ส่งผลผู ้เร ียนเรียนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้สามารถนำ               
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ 
ครูใช้ G suite applications และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถนำไปใช้เป็น
ช่องทางให้ครูมอบหมาย ติดตามภาระงาน เป็นช่องทาง ในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน เป็นการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยประเมินจากร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนมีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
เพื ่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดการชั ้นเร ียนจัดกระบวนการเรียนรู ้โดยใช้ก ิจกรรมให้ผู ้ เร ียนได้คิด               
อย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่สำคัญต้องจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียนอย่างมีความสุข มีความศรัทธาในผู้สอน รักที่จะเรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ซ่ึงการนิเทศ       
การจัดการเรียนรู้นั ้น มีหัวข้อที่ระบุถึงการจัดการชั้นเรียนอย่างชัดเจน เช่น การมีส่วนร่วมของนักเรียน        
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น เมื่อนิเทศเสร็จก็จะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้คำแนะนำ     
การให้คำปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร เพ่ือนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกำหนด    
ให้ครูทุกคน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนผังหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มี
กระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียน ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของวิชา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีกระบวนการประเมินผล       
การเรียนตามสภาพจริง เช่น การสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน การตรวจใบงาน แบบฝึกหัด 
ผลงานต่าง ๆ การทดสอบความรู้ด้วย แบบทดสอบ มีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบการออกข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาคเร ียนให ้สอดคล้องกับจ ุดประสงค ์การเร ียนร ู ้ และมีร ูปแบบที ่ เหมาะสม                     
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เพื่อให้ผลการทดสอบสะท้อน ความรู้ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้
อย่างแท้จริง สะท้อนผลการทดสอบไปยังผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นตามมาตรฐาน
ที ่แต ่ละรายว ิชากำหนด มีการว ิ เคราะห์ข ้อสอบเพื ่อสะท้อนถ ึงค ุณภาพของข ้อสอบ คร ูสามารถ                     
นำผลการวิเคราะห์ข้อสอบไปใช้พัฒนา ปรับปรุง ข้อสอบของตนเองให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ครูมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   

5)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  

อาทิ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (Quality Teacher For Quality Edu) กิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การนำเสนอผลงานดีเด่น (Best practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
มีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคน โดยผู้เช่ียวชาญท้ังภายในและภายนอก 

 
2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผลจากการพัฒนาครูที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ โดยกระบวนการเรียนรู ้แบบ Active Learning        

เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
ที่หลากหลายรูปแบบจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด  

จากการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรม
เชิงปฏิบัติการในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้    
โดยผู้เชี ่ยวชาญ จึงทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้อย่างสม่ำเสมอ              
มีการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้ผู้สอนนำผลมาปรับปรุงและพัฒนา จึงทำให้ผู้สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม    

 
ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร  2. รายชื่อครูท่ี

ส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้  3. แผนการจัดการเรียนรู้  4. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้  
5. สรุปผลการนิเทศการจัดการ เรียนการสอนรายบุคคล/กลุ่ม สาระการเรียนรู้ 

ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนดีเด่นด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้        
ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 
2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผลจากการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้         

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ ทำให้ครูสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้แก่นักเรียนได้  



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  
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ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1.  แผนการจัดการเรียนรู ้ 2. จำนวนทรัพยากรสื ่อใน            
โรงเรียน 3. ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 4. รายงานสรุปผลพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 
3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ผลการพัฒนาครูผู ้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก            

ทำให้ผู้เรียนมีความสุข มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ 
โดยประเมิน จากการนิเทศการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี ่ยวชาญ โรงเรียนดำเนินการโดยใช้ระบบการนิเทศ        
จากผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้ครูผู้สอนพบปัญหา และสามารถ นำปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกมาพัฒนาตนเอง เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง   

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. รายชื ่อครูที ่ส ่งหน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้                 
2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 4. รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ผลการพัฒนาครูทุกคน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนผังหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนาการสอนของครูให้มีคุณภาพ มีการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลผู้เรียนให้เหมาะสม ในการจัดการเรียนรู้ โดยครูทุกคนได้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนร่วมนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ครู
จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนเป็นระยะ ๆ มี
การตรวจสอบความถูกต้อง แจ้งผู้เรียน และตรวจผลงานซ้ำจนเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ผู้เรียนได้ลงมือสืบค้น
ข้อมูลทำงานเป็นกลุ่มและเกิดชิ้นงานหรือนวัตกรรม มีเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอผลงานของ
ตนเองในระดับโรงเรียน และผลงานบางส่วนได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียน ครูทุกคนมีการประเมิน
ผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้          
ของแต ่ละรายว ิชา  โดยเคร ื ่ องม ือ ในการว ัดและประเม ินผลม ีการตรวจสอบความเหมาะสม                             
ในการใช ้ประเม ินค ุณภาพผ ู ้ เร ียน เช ่น ข ้อสอบ โดยข ้อสอบท ุกฉบ ับถ ูกตรวจสอบจากห ัวหน้า                      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับข้อมูล
ย้อนกลับ  ทั้งผลการเรียน การทำงาน และผลงานต่าง ๆ จากครูผู้สอน ผู้เรียนสามารถพัฒนาปรับปรุงผล       
การเรียน และผลการประเมินผลงานต่าง ๆ ให้ได้ระดับคุณภาพท่ีครูกำหนด โดยมีวิธีการ ดังน้ี 

1. โรงเรียนมีการนิเทศการสอนที่เป็นระบบ และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภานนอก มาให้คำแนะนำอย่างกัลยาณมิตร  

2. ครูมีความรู้ความสามารถ ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่มานิเทศ 
ส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ ที่แต่ละรายวิชากำหนด
ไว้  



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  
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3. ผู ้เร ียนมีความรู ้ความสามารถในระดับสูง เป็นผู ้ใฝ่เร ียนรู ้ เมื ่อครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับ           
เก่ียวกับความรู้ ความสามารถหรือผลงาน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงผลงานของตนเอง  

4. ผู ้ปกครองให้ความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ช่วยติดตามตรวจสอบการทำงาน             
ของนักเรียน ส่งผลให้เกิดพัฒนาผลงานตามท่ีครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  

 
ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู ้  2.บันทึกการตรวจแผนการ              

จัดการเรียนรู้ 3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 4. แบบทดสอบ 5. แบบรายงานการวัดและ ประเมินผลรายวิชา 
(ปพ .5)  6. แบบบ ันท ึกคะแนนการว ัด  ประเม ินผล   7. รายงานสร ุปผลการว ิ เคราะห ์  ข ้อสอบ                          
8. ช้ินงาน ผลงานของนักเรียน 

5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผลการพัฒนาคร ูท ุกคนได ้ร ับการน ิ เทศการสอนจากคร ูในกล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ของตน                          

และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 
ที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ร่วมกันออกแบบ     
การจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน       
ในรายวิชานั้นต่อไป นอกจากที่ครูจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้รับความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการสอน
ของตนแล้ว ครูยังเกิดทักษะการทำงานกลุ่ม ได้รับฟังความคิดเห็นของผู ้อื ่นและร่วมแสดงความคิดเห็น       
ของตนเอง เกิดความสามัคคีในองค์กรและเป็นการพัฒนาองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมอีกด้วย นำเสนอผลงาน 
ของครูของแต่ละกลุ ่มสาระกาเรียนรู ้ ทำให้ครูในโรงเรียนได้ร ับความรู ้และประสบการณ์การทำงาน               
การสร้างนวัตกรรม หรือการแก้ปัญหาในโรงเรียน เป็นการสร้างชุมชนทางวิชาการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน        
ครูและแลกเปลี ่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนในกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ต ่าง ๆ                 
เกิดความร่วมมือในการทำงาน และเกิดความคิดที่จะพัฒนาผลงานของตนเองและผู้เรียนต่อไป นอกจากน้ัน   
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานของครูและของโรงเรียนไปยังภายนอก สร้างชื่อเสียง       
กับโรงเรียนได้อีกด้วย ครูทุกคนได้รับการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ          
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ครูนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองในปีการศึกษา 
โดยมีวิธีการ ดังน้ี  

1. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศการสอน  
จากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการเรียนรู้  

2. คร ู เห ็นความสำค ัญและเข ้าร ่วมก ิจกรรมช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพ  (PLC)                      
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การจัดกิจกรรม
การสอน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกิจกรรมและพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

๓. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู และเป็นเวทีให้ครูได้นำเสนอ
ผลงานของตนเองหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีที่ให้ครูได้พัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให ้ก ับนักเร ียนได้ลงมือปฏิบ ัต ิจร ิง (Hands on) กิจกรรมส่งเสร ิมศ ักยภาพบุคลากรทางการศึกษา                   
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(Quality Teacher For Quality Edu) และคร ูจ ัดกระบวนการเร ียนร ู ้ ให ้ผ ู ้ เร ียนได ้ลงม ือปฏ ิบ ัต ิจริง                  
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

๔ .  โรง เร ียนม ีการประเม ินค ุณภาพการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนของคร ูท ุกคน                         
โดยนักเรียน  ทำให้ครูได้เห็นถึงจุดเด่นหรือจุดควรพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง นำไป
ปรับปรุง ในปีการศึกษาต่อไป  

 
ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้  2. เครื่องมือวัดและประเมินผล  

การจัดการเรียนรู้  3. ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน ฯลฯ  4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. การประเมิน 
การจัดการเรียน การสอนของครูโดยนักเรียน 6. เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

3.1 จุดเด่น 
โรงเรียนดำเนินการโดยใช้ระบบการนิเทศผ่านระบบผู้เชี่ยวชาญ และครูอาวุโส จึงทำให้ผู้สอนพบ

ปัญหาและสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่แบบอนนไลน์ ครูมีความรู้ความสามารถ ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองตามคำแนะนำของ
ครูนิเทศ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพและทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที ่แต่ละรายวิชา
กำหนดไว้ ผู้เรียนมีความรู ้ ความสามารถ เป็นผุ ้ใฝ่เรียนรู ้ เมื ่อครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับเกี ่ยวกับความรู้
ความสามารถหรือผลงาน ผู้เรียนกระตือรือล้นที่จะปรับปรุงผลงานตนเอง อีกทั้งผู้ปกครองให้ความเอาใจใส่
ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ช่วยติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้เรียน ส่งผลให้เกิดพัฒนาผลงานท่ีครูให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู และเป็นเวทีให้ครูได้นำเสนอผลงานของ
ตนเองหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีที่ให้ครูได้พัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands on) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (Quality Teacher For 
Quality Edu) และครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
โรงเร ียนจัดหาสื ่อและเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยอย่างหลากหลาย เพื ่อใช้ในการเร ียนการสอน                 

และการพัฒนางานด้านวิชาการ  ควรส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาครู เพื่อผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียน
การสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื ่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้              
และจัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
อาจจำเป็นต้องมีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึง มีความอยากรู้ อยากเรียนและมีความสุข      
ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้สมาร์ทโฟน หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 
ควรจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม PLC ทุกกลุ่ม รวมถึงมีการ
รวบรวมนวัตกรรมและผลการวิจัยที่เกิดจากการนำนวัตกรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  
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    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เน้น

ทักษะการคิดคำนวณบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ เป็นไปในรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
อย่างมีคุณภาพ  

4. การปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ (Best Practice)  
๑. โรงเรียนดีเด่นด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 
 

มาตรฐานท่ี ๔ งานสนองพระราชดำริ 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   2.1 กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น

กิจกรรม บูรณาการ โดยผ่านโครงการและกิจกรรม ลงสู ่การจัดทำหน่วยการเรียนรู ้ แผนการจัดการ
เร ียน รู้ เพ ื ่ อข ับเคล ื ่ อนการดำเน ินงานสวนพฤกษศาสตร ์ โรง เร ียนอย ่ างต ่อ เน ื ่ อง  และประชุม 
เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนในท้องถ่ินและเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานส
วนพฤกษศาสตร ์ โรง เร ี ยน  ในส ่ วนผ ู ้ บร ิหาร  คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
เพื ่อนำไปดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การจัดการเรียนรู ้บ ูรณาการ 5 
อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ง า น ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร ์ โ ร ง เ ร ี ย น  แ ล ะ พ ื ช ศ ึ ก ษ า เ ป ็ น ก า ร 
บูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2553  บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บ ู ร ณ า ก า ร 5  อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ง า น ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร ์ โ ร ง เ ร ี ย น 
ครูดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหม
ายของหลักสูตรตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยโรงเรียนมีการบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ มีการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่มีสภาพพื้นที่ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีระบบน้ำทะเล
เข้าและออกตามธรรมชาติ เหมาะแก่การสร้างแหล่งพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ำตามธรรมชาติ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร 
การกระจายพันธุ์ และสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และเป็น
แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ แต่ด้วยบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชน จึงจัดโครงการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกิจกรรม นำไปสู่การ
ปฏิบัติ การอนุรักษ์รักษาดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต่อตนเองและชุมชนได้อย่างถูกวิธี โดยทางโรงเรียนจัด
กิจกรรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์หวงแหน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว จิตอาสาเก็บขยะ งด
การใช้โฟมและถุงพลาสติก จำเป็นต้องอาศัยกลุ่มการสร้างเครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน แบบมี
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ส่วนร่วมกับในทุกภาคส่วน ส่วนกิจกรรม TO BE NUMBER จัดต้ังข้ึน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ซ่ึง
เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี เป็นองค์ประธาน ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแส
นิยมท่ี เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน ๓. การ
สร้าง และพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ด้วยกิจกรรมค่าย
พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE น้อมนำคำพ่อ
สอน กิจกรรมหนังสือเป็นออมสิน กิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนของชมรม กิจกรรมฟุตบอล TO BE NUMBER 
ONE Championship กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้าร่วมประกวดแข่งขันชมรม 
TO BE NUMBER ONE  รวมถึงมีการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE สัญจรและศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบูรณาการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและ 
หลากหลาย นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงได้มีความรู ้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและเผยแพร่สู ่ชุมชน เห็น 
ความสำคัญ ของพืชพรรณ เกิดความรัก หวงแหน และรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและร่วมกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ การอนุรักษ์รักษาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต่อตนเอง
และชุมชนได้อย่างถูกวิธี นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนกล้า แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  

 
ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ๑. งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ โดยโรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ๒. รางวัลต้นแบบระดับทอง ชมรม TO BE NUMBER ONE  ใน

สถานศึกษา ระดับประเทศ  โครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ

วัฒนาพรรณวดี 

 
3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

3.1 จุดเด่น 
โรงเรียนเข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสืบสานงานตามโครงการพระราชดำริทั้งภายใน 

และนอกสถานศึกษาและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  กิจกรรมสนองพระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี 
๑๐  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ทำให้นักเรียนมีภูมิคุ ้มกันในการห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย 
นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความสนใจและความสามารถ มีจิตสำนึก เห็นความสำคัญของการ
รณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด อีกทั้งอนุรักษ์และหวงแหน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว จิตอาสาเก็บขยะ งดการใช้โฟม
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และถุงพลาสติก จำเป็นต้องอาศัยกลุ่มการสร้างเครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน แบบมีส่วนร่วมกับ
ในทุกภาคส่วน 

 
    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียนและมีความต่อเนื่อง  ควร

จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พืชพรรณ ในท้องถิ่นไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและขยายผลการนำไปใช้ในครอบครัวและชุมชน ๓) ควรรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธ์ุ
ไม้ 

 
    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน เพื่อ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้ความรู้และ
พัฒนาส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาชมรมให้เกิดรูปธรรม และยั่งยืน สร้างความตระหนักถึงพิษภัยและ
ผลกระทบของปัญหายาเสพติดในโรงเรียน รวมทั้งจูงใจ เพื่อให้ บุคลากรในโรงเรียนเห็นความสำคัญของการ
พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนให้เข้มแข็งและ สร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

 

4. การปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ (Best Practice)  
๑. งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ ภูเก็ต ระดับประเทศ 

๒. รางวัลต้นแบบระดับทอง ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดับประเทศ  โครงการ 

TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และความต้องการช่วยเหลือ  

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ขอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา         
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการช่วยเหลือ ดังน้ี 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู ่ในระดับ ยอดเยี ่ยม โดยมีผลการประเมิน              
รายมาตรฐาน ดังน้ี 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔ งานสนองพระราชดำริ 

ความต้องการช่วยเหลือ 
งบประมาณ  
1) ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี 

ส่ือเทคโนโลยี ให้เพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัย  
2) ของบประมาณเพื่อพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อ ความ

เปล่ียนแปลง 
 
พัฒนาบุคลากร 
๑) จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้ตามมาตรฐานวิชาชีพ           

และเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถ ในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ 

1. ผู ้เร ียนร้อยละ ๖๐ มีผลการ
เรียนเฉลี ่ยในรายวิชาภาษาไทย
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 55.24 มีผล
การ เร ี ยน เฉล ี ่ ย ในรายว ิ ชา
ภาษาไทยพื้นฐาน อยู่ในระดับดี
ข้ึนไป 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒. ผู ้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชาการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ (IS) อยู่ในระดับดีข้ึน
ไป 

๒. ผู้เรียนร้อยละ 78.60 มีผล
การเรียนเฉลี ่ยในรายวิชาการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ (IS) อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๓. ผู ้เรียนร้อยละ ๓๕ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๓. ผู้เรียนร้อยละ 40.14 มีผล
การ เร ี ยน เฉล ี ่ ย ในรายว ิ ชา
ภาษาอ ังกฤษพื ้นฐาน อยู ่ ใน
ระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๔. ผู ้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ฟัง-พูด อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๔. ผู้เรียนร้อยละ 58.79 มีผล
การ เร ี ยน เฉล ี ่ ย ในรายว ิ ชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด อยู่ในระดับ
ดีข้ึนไป 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๕. ผู ้เรียนร้อยละ ๔๐ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับดีข้ึน
ไป 

๕. ผู้เรียนร้อยละ 59.60 มีผล
การ เร ี ยน เฉล ี ่ ย ในรายว ิ ชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยู่
ในระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๖. ผู ้เรียนร้อยละ ๕๐ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๖. ผู้เรียนร้อยละ 53.24 มีผล
การ เร ี ยน เฉล ี ่ ย ในรายว ิ ชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน อยู่ในระดับ
ดีข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

(๒) ผู ้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด อย่างมี
ว ิจารณญาณ อภ ิปรายและ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ 

1. ผู ้เรียนร้อยละ ๖0 ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่
ในระดับ ดีข้ึนไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 92.25 ผ่าน
ก า รประ เ ม ิ น ก า รอ ่ า น  คิ ด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒. นักเรียนร้อยละ ๖๕  ผ่านการ
ประเม ินสมรรถนะสำค ัญของ

๒ .  น ักเร ียนร ้อยละ  98.78  
ผ ่านการประเม ินสมรรถนะ

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
คิดในระดับดีข้ึนไป 

ส ำ ค ั ญ ข อ ง ผ ู ้ เ ร ี ย น  ด ้ า น
ความสามารถในการคิดในระดับ
ดีข้ึนไป 

3. มีความสามารถ ในการสร้าง
นวัตกรรม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 7๕ มีชิ ้นงาน
จากการทำโครงงาน/ผลงาน
ประด ิษฐ ์ ใหม ่  อย ่ า งน ้ อย ปี
การศึกษาละ 1 ช้ิน 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๕๓ มีชิ้นงาน
จากการทำโครงงาน/ผลงาน
ประด ิษฐ ์ ใหม ่  อย ่างน ้อยปี
การศึกษาละ 1 ช้ิน 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
นวัตกรรมที ่เกิดจากการเรียนรู้
และเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน 
คนละ 1 ช้ิน 

2. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
มีนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้
และเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน 
คนละ 1 ช้ิน 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

(๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๑. ผู ้เรียนร้อยละ 8๕ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 88.40 มีผล
การประเม ินสมรรถนะของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ด ้าน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

5. มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
5. มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 

1. ผู ้เร ียนร้อยละ ๕๕ มีผลการ
เ ร ี ยนกล ุ ่ ม ส าระการ เ ร ี ยน รู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 55.35 มีผล
การเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

2. ผู ้เรียนร้อยละ ๔๐ มีผลการ
เ ร ี ยนกล ุ ่ ม ส าระการ เ ร ี ยน รู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 53.26 มีผล
การเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนร้อยละ ๔๕  มีผลการ
เ ร ี ยนกล ุ ่ ม ส าระการ เ ร ี ยน รู้
วิทยาศาสตร์ระดับ 3 ข้ึนไป 

3. ผู้เรียนร้อยละ 45.97 มีผล
การเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ 3 ข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

4. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 

4. ผู้เรียนร้อยละ 77.92  มีผล
การเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

5. ผู ้เรียนร้อยละ ๓๕ มีผลการ
เ ร ี ยนกล ุ ่ ม ส าระการ เ ร ี ยน รู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ข้ึนไป 

5. ผู้เรียนร้อยละ 40.25 มีผล
การเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ข้ึน
ไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

6. ผู ้เรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการ
เร ียนกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ สุข
ศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 

6. ผู้เรียนร้อยละ 96.74 มีผล
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
7. ผู ้เร ียนร้อยละ ๘๐ มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 3 ข้ึนไป 

7. ผู้เรียนร้อยละ 79.06 มีผล
การเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

8. ผู ้เร ียนร้อยละ ๗๕ มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ระดับ 3 ข้ึนไป 

8. ผู้เรียนร้อยละ 77.79 มีผล
การเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ระดับ 3 ข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

9. ผลการทดสอบระด ับชา ติ       
(O-NET) ระดับชั ้นมัธยมศึกษา   
ป ี ท ี ่  3 ส ู ง ก ว ่ า ค ่ า เ ฉ ล่ี ย
ระดับประเทศ ร้อยละ 3 

9. ผลการทดสอบระด ับชาติ      
(O-NET) ระดับชั ้นมัธยมศึกษา   
ป ี ท ี ่  3 ส ู ง ก ว ่ า ค ่ า เ ฉ ล่ี ย
ระดับประเทศ ร้อยละ 3.๘๕ 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

10. ผลการทดสอบระด ับชาติ  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 สูงกว่าค่าเฉลี ่ยระดับประเทศ   
ร้อยละ ๓ 

10. ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ท ี ่  6 ส ู ง ก ว ่ า ค ่ า เ ฉ ล่ี ย
ระดับประเทศ   ร้อยละ ๓.๕๖ 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

(๖) มีความรู ้ ทักษะพื ้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑. ผู ้เร ียนร้อยละ ๘๕ มีความ
พร้อม นักเรียนมีความรู ้ ทักษะ
พื ้นฐาน และเจตคติที ่ด ีต่องาน
อาชีพ 

๑ .  ผ ู ้ เร ียนร ้อยละ 92.79 มี
ความพร้อม นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๗) มีผลงานการเขียนรายงาน
เช ิงว ิชาการ/ บทความเป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

๑. ผู้เรียนที่ส่งผลงานการเขียน
รายงานเชิง วิชาการ/บทความ
และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารสื่อออนไลน์ทางวิชาการท่ี
จัดโดยโรงเรียน หรือเขตพื ้นท่ี
การศึกษาหรือหน่วยงานภายนอก 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕0 

๑. ผู้เรียนที่ส่งผลงานการเขียน
รายงานเชิง วิชาการ/บทความ
และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารสื่อออนไลน์ทางวิชาการ
ที่จัดโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นท่ี
ก า รศ ึ กษ าหร ื อหน ่ ว ย ง าน
ภายนอก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔0 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑ )   การม ีค ุณล ักษณะและ
ค่านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๕ มีผลการ
ประ เม ิ นค ุณล ั กษณะอ ั น พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดี
ข้ึนไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 98.78 มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ
ดีข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑. ผู ้เร ียนร้อยละ ๙๕ มีความ
ภาคภ ูม ิ ใจในขนบธรรมเน ียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มี
ความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่า
และ ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้

๑. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
ม ีความกต ัญญ ูกตเวท ี  เ ห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ 
และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญา
ไทย 

๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ค ว า มแตกต ่ า ง แ ล ะค ว า ม
หลากหลาย 

๑ . ผ ู ้ เร ียนร ้อยละ ๙๕ ม ีการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม 

๑ . ผู ้ เร ียนร ้อยละ 100 สุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๒ .๑  ม ี เ ป ้ า ห ม า ย

วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี 

สถานศ ึกษากำหนด

ชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ 1. โ รง เ ร ี ยนม ี ว ิ ส ั ยท ั ศน ์  คือ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศร ีนคร ินทร ์  ภ ู เก ็ต เ ป็น
องค์กรแห่งความสุข  มุ่งสืบสาน
งานพระราชดำริ สู่ความเป็นเลิศ
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

2. โรงเรียนมีพันธกิจ โรงเรียนมีพันธกิจ คือ 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของชาติและ
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  
ม ี ค ุ ณ ธ ร ร ม  จ ร ิ ย ธ ร ร ม       
มีอัตลักษณ์คนดีศรีนครินทร์ 
สามารถดำรงอยู่ในสังคมโลก
ได้อย่างมีความสุข 

2. พัฒนาศ ักยภาพผ ู ้ เร ียนสู่
ค ว า ม เ ป ็ น เ ล ิ ศ ใ น
ร ะ ด ั บ ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศทางด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. พัฒนาคร ูในการออกแบบ
และสร ้ างนว ัตกรรมด ้วย
กระบวนการวิจัย  ส่งเสริม
แ ล ะ ส น ั บ ส นุ น 
ให ้ม ี ความก ้ าวหน ้ าด ้ าน
วิชาชีพ สวัสดิการ สวัสดิภาพ 
และดำรงอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

4. ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนให้
ผู้เรียน ครู และบุคลากรร่วม
สืบสานงานพระราชดำริ สู่

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๒ .๑  ม ี เ ป ้ า ห ม า ย

วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี 

สถานศ ึกษากำหนด

ชัดเจน (ต่อ) 

การดำรงชีพด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ พ ั ฒ น า
ประส ิทธ ิภาพการบร ิหาร
จ ัดการองค ์กรให ้ท ันสมัย
รองร ับการเปล ี ่ ยนแปลง  
มีสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู ้ให้ทันสมัย ปลอดภัย 
เพ ียงพอ และเอ ื ้อต ่อการ
จัดการเรียนรู้ 

6. ส ่ ง เสร ิม  สน ับสน ุน  และ
ให้บริการแก่ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ท้ังในและต่างประเทศ 
 

๓. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัต ิการ
ประจำปี 

๓. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 256๓-256๖ และ
แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รประจำป ี ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒ .๒ มีระบบบร ิหาร

จ ัดการค ุณภาพของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการจัดองค์กร โครงสร้าง 

ระบบการบริหารงานและพัฒนา

องค์กรอย่างเป็นระบบ 

๑. ม ีการจ ัดโครงสร ้างองค ์กร 

กำหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากร

ต่าง ๆ ทำงานร่วมกัน เพื ่อบรรลุ 

เป้าหมาย โดยการกำหนดอำนาจ 

ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน สายงาน 

หน ้าท ี ่  ความร ับผ ิดชอบ การ

ปฏิบัติงาน 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

2. ม ี ก ารมอบหมายงาน โดย

ค ำ น ึ ง ถ ึ ง ศ ั ก ย ภ า พ แ ล ะ

ความสามารถของบุคลากร 

๒. โรงเรียนดำเนินการวิเคราะห์

โ ค ร ง ส ร ้ า ง ก า ร บ ร ิ ห า ร  น ำ

หลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการ

บร ิหารการจ ัดการศ ึกษา  จัด

อ ัตรากำลังตามวิชาเอกสู ่การ

จัดการเรียนการสอนเป็นภาระ

หลัก และคัดสรรบุคลากรตาม

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๒ .๒ มีระบบบร ิหาร

จ ัดการค ุณภาพของ

สถานศึกษา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถสู ่งานสนับสนุน  

รวมถ ึ ง  งานอ ื ่ น  ๆ  ท ี ่ ไ ด ้ รั บ

มอบหมาย มีการกำหนดหน้าท่ี

และภาระงานอย ่ า งช ั ด เ จน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน จาก

คณะกรรมการ  และมีการส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ใน

การปฏิบัติงานโรงเรียนคำนึงถึง     

การเปล่ียนแปลงโดยมีแผนรองรับ

ด้านบุคลากร 

3. มีการบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศ ึกษา  โดยใช ้หลัก 

PDCA และหลักธรรมาภิบาล 

๓. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษา

โดยใช้รูปแบบรูปแบบการบริหาร

ส ู ่ความย ั ่ งย ืน (SW.PK.-DALIS 

Model) ร ่วมก ับกระบวนการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

( SBM) ว งจรการบร ิ ห า ร ง าน

ค ุณภาพ  ( PDCA) ร ะบบกา ร

ว ิ เคราะห ์สภาพแวดล ้อมและ

ศักยภาพ (SWOT) ระบบบริหาร

มุ่งหาผลสัมฤทธิ์ (RBM) หลักธรร

มาภิบาล (Good Governance) 

หลักการทำงานเป็นทีม (Team 

Work) 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

4. มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศ ึ กษาท ี ่ มี

ประสิทธิภาพ 

๔ .  ม ี ก า รจ ั ด ระบบและการ

ดำเน ินการตามระบบประกัน

ค ุ ณภ าพก า รศ ึ กษ าอย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพ มีรายงานประจำปี 

ของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน

ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

ตามว ิส ัยท ัศน ์  เป ้ าหมายและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๒ .๒ มีระบบบร ิหาร

จ ัดการค ุณภาพของ

สถานศึกษา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕. การใช้กระบวนการชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : 

Professional Learning 

Community)  ในการบริหาร                 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัด

ให้มีระบบช่วยเหลือดูแลผู้เรียน 

(Q-Home School) 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

6. สถานศ ึกษาม ีระบบน ิ เทศ

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

๖ .  ระบบการกำก ั บ  ต ิ ดตาม 

ประเม ินผลและรายงานผลการ

ดำเน ินงานการพ ัฒนาค ุณภาพ 

สถานศึกษาอย่างชัดเจน และมีเวที

การนำเสนอผลงาน 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

7.  สถานศ ึ กษาม ี ร ะบบการ

ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

๗ .  สถานศ ึ กษาม ี ระบบการ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจะจัดประชุมเพ่ือ

รับทราบปัญหาอุปสรรค และหา

แนวทางแก ้ป ัญหา ทั ้ งน ี ้ต ้อง

ว ิ เคราะห ์  ทบทวนหร ือป รับ

แผนปฏิบัต ิการ  เพื ่อลดความ

เสี่ยงจากการดำเนินงานบ้างตาม

ความเหมาะสม  และเทียบเคียง

กับโรงเรียนคู่แข่ง โดยครอบคลุม

ทั้งด้านผู้เรียน ด้านครู และ ด้าน

บริหารโรงเรียนสร้างความท้าทาย

จากการคาดการณ์และจากคู่แข่ง

หรือโรงเรียนอ่ืน ๆ  

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

8. การน้อมนำพระราชดำริสู่การ

ปฏิบัติ 

๘. ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรง เร ี ยน  ร ับรางว ัลต ้นแบบ

โครงการ TO BE NUMBER ONE 

และพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๒ .๒ มีระบบบร ิหาร

จ ัดการค ุณภาพของ

สถานศึกษา (ต่อ) 

๙. ด้านสร้างความสัมพันธ์กับ

ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

๙. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

และการรับฟังข้อเสนอแนะจาก 

ผ ู ้ ปกครองน ัก เร ี ยน  องค ์กร 

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย  ภาคี

เครือข่าย เช่น ชมรมปูก้ามดาบ 

ผ่านการบริหารโดยระบบการ

จัดการเรียนรู ้  ระบบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นตัวกำหนด

บทบาทภาระหน้าที่ของครูที่มีต่อ

การจัดการเร ียนการสอน การ

แก้ปัญหาในชั้นเรียนในโรงเรียน 

โดยผ ่านระบบดูแลช ่วยเหลือ

นักเรียน และดำเนินการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา

วิชาการที่เน้นคุณภาพ 

ผู ้ เร ียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

สามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความ

ต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑ . จัดทำและพัฒนาหลักส ูตร

สถานศ ึ กษาท ี ่ ม ี โ ค ร งสร ้ า ง

อ งค ์ ป ระกอบของหล ั กส ู ต ร

ค ร บ ถ ้ ว น  ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

ช า ต ิ  ห ล ั ก ส ู ต ร แ ก น ก ล า ง

ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ า น                        

พ ุทธศ ั กราช   2551 (ฉบับ

ปรับปรุง ๒๕๖๐) สอดคล้องกับ

ก า ร พ ั ฒ น า โ ร ง เ ร ี ย น สู่

มาตรฐานสากล การเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

สภาพแวดล้อมและความรู ้ทาง

ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ี

เจร ิญก ้ าวหน ้าอย ่ างรวดเ ร็ว 

ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

จุดเน้นของสถานศึกษา ผ่านความ

เห ็นชอบของคณะกรรมการ

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา

วิชาการที่เน้นคุณภาพ 

ผู ้ เร ียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

(ต่อ)  

สถานศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานของ

โรงเรียน และนำสู่การปฏิบัติ 

2 .  ม ี ก า รจ ั ดก ิ จ ก ร รม เ ส ริ ม

หลักสูตรที ่เน้นผู ้เรียนรอบด้าน 

และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

อย่างหลากหลาย ตามความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียน 

2. นำหลักสูตรสาระการเรียนรู้

บ ู ร ณ า ก า ร ก ั บ ง า น ส ว น

พฤกษศาสตร์โรงเรียน และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

อย่างหลากหลาย ตามความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียน  

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒ .๔  พ ัฒนาคร ูและ

บ ุคลากรให ้ม ีความ

เช่ียวชาญ ทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๑ .  คร ูท ุกคนได ้ร ับการน ิ เทศ

ติดตามตรงตามที ่สถานศึกษา

กำหนด   

๑ .  คร ูท ุกคนได ้ร ับการน ิ เทศ

ติดตามตรงตามที ่สถานศึกษา

กำหนด  และนำเสนองานใน

ก ิ จ ก ร รมส ่ ง เ ส ร ิ มศ ั ก ยภาพ

บุคลากรทางการศึกษา (Quality 

Teacher For Quality Edu)    

ทุกปีการศึกษา 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒. ครูทุกคนร่วมกันแลกเปล่ียน

ความรู้  ประสบการณ์เก่ียวกับ

การจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning 

Community) ไม่น้อยกว่า ๕๐ 

ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา    

๒. ครูทุกคนร่วมกันแลกเปล่ียน

ความรู้  ประสบการณ์เก่ียวกับ

การจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning 

Community) ไม่น้อยกว่า ๕๐ 

ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา    

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

๓. ครูทุกคนได้ร ับการพัฒนา/

ฝึกอบรมตามความต้องการของ

ตนเองและบทบาทหน ้ าท ี ่ ท่ี

รับผิดชอบอย่างน้อย 20 ชั่วโมง

ต่อปี 

๓. ครูทุกคนได้ร ับการพัฒนา/

ฝึกอบรมตามความต้องการของ

ตนเองและบทบาทหน ้ าท ี ่ ท่ี

รับผิดชอบอย่างน้อย 20 ชั่วโมง

ต่อปี 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคม

ที ่ เอื ้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1. สถานศึกษาม ีอาคารเร ียน 

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และห้อง

สนับสนุนที ่เพียงพอและเอื ้อต่อ

การเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน 

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และ

ห้องสนับสนุนท่ีเพียงพอต่อ

นักเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้            

ตาม 

เป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคม

ที ่ เอื ้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

(ต่อ) 

ภาษานานาชาติ (Center for 

international languages 

learning : CHILL) ห้องเรียนรู้

นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์

ดิจิทัล (DEPA) ห้องสำนักงาน

โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

2 .  ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ม ี ก า ร จั ด

สภาพแวดล ้อมทางกายภาพ 

สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2 .  ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ม ี ก า ร จั ด

สภาพแวดล ้อมทางกายภาพ 

สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ตาม 

เป้าหมาย 

3. สถานศึกษามีการซ่อมแซม

อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

3. สถานศึกษามีการซ่อมแซม

อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

ตาม 

เป้าหมาย 

๒ . ๖  จ ั ด ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ ื ่ อสน ับสน ุน  การ

บริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

๒ . ๖  จ ั ด ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ ื ่ อสน ับสน ุน  การ

บริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ (ต่อ)  

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร

จ ัดการและการเร ียนร ู ้ อย ่ าง

เพ ียงพอและใช ้ประโยชน์เต็ม

ศักยภาพ 

1. จัดโครงสร้างหรือระบบการ

บริหารงานที ่เอื ้อต่อการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

สถานศึกษา มีคณะกรรมการงาน

เทค โน โ ลย ี ส า รสน เทศและ

ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบเพ ื ่อดำเน ินงาน

เทคโนโลย ีสารสนเทศ  ม ีการ

จัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ 

สูงกว่า

เป้าหมาย 

2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษามีระบบ/ซอฟแวร์

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ี

สำคัญของโรงเรียน จัดให้มีระบบ

ช่วยเหลือดูแลผู้เรียน (Q-Home 

School)  

สูงกว่า

เป้าหมาย 
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มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

๓ .๑ จ ัดการเร ียนร ู ้ผ ่ าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติ 

จร ิ ง  และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

1. ครูร้อยละ ๙๐ จัดการเรียนรู้
ต ามมาตรฐ านการ เ ร ี ยน รู้  
ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัด
ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ โดยใ ช้
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
สามารถนำความร ู ้ ไปใช ้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

๑ .  คร ู ร ้ อยละ  92 ม ี ก า ร

จ ัดการเร ียนร ู ้ด ้วยร ูปแบบ 

Active learning ซึ ่งเป็นการ

จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ท ี ่ เ น้ น

กระบวนการคิด และปฏิบัติ

จริง โดยเป็นไปตามมาตรฐาน

การเรียนรู ้ และตัวชี ้ว ัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

2. ครูร้อยละ ๙๐ จัดกิจกรรม

การเร ียนการสอนด ้วยการ

ปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม สรุป

องค์ความรู้และนำเสนอผลงาน 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

๒. ครูร้อยละ ๙๒ นำเสนอ

ผลงาน การพัฒนาหลักสูตร 

ออกแบบผังการเรียนรู้ และ

แผนการจัดการเรียนรู้ ผ่าน

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากรทางการศึกษา 

(Quality Teacher For 

Quality Edu)  

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

3. ครูร้อยละ ๙๐ มีนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ชิ้น และมีการ

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๓. ครูร้อยละ ๙๐ มีนวัตกรรม 

และรายงานการใช้นวัตกรรม 

วิจัยในช้ันเรียน ผ่านกิจกรรม

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทาง

การศึกษา (Quality Teacher 

For Quality Edu)                   

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

๓ .๒  ใช ้ ส ื ่ อ  เทคโนโล ยี

ส า รสน เทศ  และแห ล่ ง

เรียนรู ้ รวมทั ้งภูมิปัญญา

ท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 

1 .  คร ู ร ้ อ ยละ  8๕  ใ ช ้ ส่ื อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

จัดการเร ียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างโอกาส

ให้ผู ้เรียนแสวงหาความรู ้ด้วย

ตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

1 .  คร ู ร ้ อยละ  ๙๐  ใช ้ ส่ื อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

ต น เ อ ง ด ้ ว ย ว ิ ธ ี ก า ร ท่ี

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

๓ .๒  ใช ้ ส ื ่ อ  เทคโนโล ยี

ส า รสน เทศ  และแห ล่ ง

เรียนรู ้ รวมทั ้งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

(ต่อ) 

หลากหลาย เช ่น คร ู ใช ้ G 

suite applications เพ่ือใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ 

2. คร ูร ้อยละ 8๕ ใช ้แหล่ง

เร ียนร ู ้ภายในและภายนอก

โรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ในการจัดการเร ียนร ู ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. ครูร ้อยละ ๙๐ ใช้แหล่ง

เรียนรู ้ภายในและภายนอก

โ ร ง เ ร ี ยนและภ ู ม ิ ป ัญญา

ท้องถิ ่นในการจัดการเรียนรู้

อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ เ ช่น 

ศ ู น ย ์ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ภ า ษ า

น า น า ช า ต ิ  Center for 

international languages 

learning : CHILLห้องเรียนรู้

นว ั ตกรรมสร ้ า งสรรค ์ นัก

ประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA) ห้อง

สำน ักงานโครงการพ ิ เศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              

ทัศนศึกษาและค่ายต่าง ๆ 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ัน

เรียนเชิงบวก  

๑. ครูร้อยละ ๙๐ การวิเคราะห์

หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล การออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้ ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ี

ดีกับนักเรียน จัดบรรยากาศใน

ห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๑. ครูร้อยละ ๙๒ การวิเคราะห์

หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคล การออกแบบ

แผนการจ ัดการเร ียนร ู ้ โดย

บ ู ร ณ า ก า ร ก ั บ ง า น ส ว น

พฤกษศาสตร์โรงเรียน และ

หลักปร ัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

กับนักเรียน จัดบรรยากาศใน

ห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ

นำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๑. ครูร ้อยละ ๘๕ มีแผนการ

จัดการเรียนรู้ที ่มีองค์ประกอบ

ของการวัดประเมิน วิธีการวัด 

เครื ่องมือที ่ใช้ และเกณฑ์การ

ตัดสินการประเมิน  

๑. ครูร้อยละ ๙๐ มีแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ

ของการวัดประเมิน วิธีการวัด 

เครื่องมือที่ใช้ และเกณฑ์การ

ตัดสินการประเมิน  

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ

นำผลมาพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 

๒. ครูร้อยละ ๘๕ มีเคร่ืองมือวัด

และวิธีการวัดประเมินผลตาม

สภาพจริง 

๒. ครูร้อยละ ๙๐ มีเครื่องมือ

วัดและวิธีการวัดประเมินผล

ตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย ตรงตามตัวช้ีวัด 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๓.  ผู ้เรียนร้อยละ ๙๓ ได้รับ

การวัดประเมินผลตามสภาพ

จริง  

๓ .   ผ ู ้ เ ร ี ย น ร ้ อ ยละ  ๙๒        

ได้รับการวัดประเมินผลตาม

สภาพจร ิ ง  ด ้ วยว ิ ธ ี การ ท่ี

หลากหลาย ตรงตามตัวช้ีวัด  

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๔. ครูร้อยละ ๙๓ มีการบันทึก

หลังสอนเพื่อสรุปผลการจัดการ

เรียนรู้  

๔. ครูร้อยละ ๙๒ มีการบันทึก

หล ั งสอนเพ ื ่ อสร ุปผลการ

จัดการเรียนรู้ ระบุจุดเด่นจุด

ด ้อยของน ัก เร ี ยนเพ ื ่ อหา

วิธีการซ่อมเสริมผู้เรียน  

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๕. ครูร้อยละ ๙๐ จัดทำเอกสาร

การพัฒนาผู้เรียน  

๕ .  คร ู ร ้ อยละ  ๙๕  จ ัดทำ

เอกสารการพ ัฒนาผ ู ้ เร ียน

อย่างเป็นระบบ  

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

   ๓ .๕ มีการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน        
ก ล ั บ เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
 

1. ครูร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) 

ระหว่างครูและผู้เก่ียวข้อง 

พร้อมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

1. ครูร้อยละ  ๙๕ เข้าร่วม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Professional 

Learning Community: 

PLC) ระหว่างครูและ

ผู้เก่ียวข้อง พร้อมท้ัง

แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

2. จัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ 

แสดงผลงานครู นักเรียนอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 

๑. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ศักยภาพบุคลากรทาง

การศึกษา (Quality Teacher 

For Quality Edu) กิจกรรม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) การนำเสนอ

สูงกว่า

เป้าหมาย 
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ผลงานดีเด่น (Best practice) 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้    

ต่าง ๆ มีการประเมินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูทุกคน โดยผู้เช่ียวชาญ

ท้ังภายในและภายนอก 
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มาตรฐานท่ี ๔ งานสนองพระราชดำริ ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

 ๔.๑ งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน     

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘ มีส่วนร่วม

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้  ๕ 

องค ์ประกอบของงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและพืช

ศึกษา 

๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘ มีส่วน

ร ่วมปฏ ิบ ัต ิการเร ียนร ู ้  ๕ 

องค ์ประกอบของงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและพืช

ศึกษา 

๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้อง

ง า น ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์

โรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

 ๔ .๒  โ ค ร ง ก า ร  TO BE 

NUMBER ONE  

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความ

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

ม ีความกต ัญญ ูกตเวท ี  เ ห็น

คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการ

สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญา

ไทย 

๒. ผู ้เร ียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจ

ผู้อื่น แสดงออกอย่างเหมาะสม  

และสามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้ อ่ืน

อย่างมีความสุข 

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
ก ิจกรรมในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๓ มีความ

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

ไทย มีความกตัญญูกตเวที 

เห็นคุณค่าและ ใช้ภาษาไทย

ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม อนุร ักษ์ และสืบ

ทอดภูมิปัญญาไทย 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ เข้าใจ

ผ ู ้ อ ื ่ น  แ ส ด ง อ อ ก อ ย ่ า ง

เหมาะสม  และสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

๓. ผู ้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้า

ร่วมกิจกรรมในโครงการ TO 

BE NUMBER ONE 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๔.๓ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑. โรงเรียนมีการพัฒนาศูนย์
การเร ียนร ู ้หล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีนวัตกรรม 
แ ล ะ น ำ ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผล 

๑. โรงเรียนมีการพัฒนาศูนย์

การเรียนรู ้หลักปรัชญาของ

เ ศ รษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง  ท ี ่ มี

นวัตกรรม และนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐก ิจพอเพ ียงไป

ขยายผล 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 
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๔.๔ โครงการสิ ่งแวดล้อม

ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ เข้าร่วม
กิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ การ
อนุรักษ์รักษาดูแลสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมต่อตนเองและ
ชุมชนได้อย่างถูกวิธี 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ เข้าร่วม

กิจกรรม นำไปสู ่การปฏิบัติ 

ก า ร อน ุ ร ั ก ษ ์ ร ั ก ษ า ด ู แ ล

สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต่อ

ตนเองและชุมชนได้อย่างถูก

วิธี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


