
  

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 ๑๖๕ คน 
ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน ๕ คน ครูผู้สอน จำนวน ๑๒๑ คน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ จำนวน ๓๙ คน 
และนักเรียน จำนวน 2,๔๒๕ 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 

๙. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๒ ดาว (โครงการคุณธรรม สพฐ.)   
๑๐. รางวัลเกียรติบัตร "ระดับดีเย่ียม" การประกวดส่ือสร้างสรรค์ต่อต้านทุจริตผ่านส่ือภาพยนต์ส้ัน 
ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๑.  โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น 
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จุดเด่น 
จากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายในของโรงเรียนเฉลิมพระ-

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พบว่า การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามจุดประสงค์ทุกกิจกรรม ผู้เรียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
และการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบทั้งด้าน
วิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเทคโนโลยีท่ีมี   การ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ On -Site และ On-Line นวัตกรรมของผู้เรียนมีการ
ส่งเสริมพัฒนาลักษณะที่พีงประสงค์เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงที่พัฒนาใน
ด้านการนำเสนอและออกแบบงานผ่านสื่อออนไลน์ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีและผลสัมฤทธิ์ทางวิซาการของโรงเรียนเป็นไป
ตามที่โรงเรียนกำหนด ผลท่ีเกิดข้ึนจากการนำเทคโนโลยีระบบ Q-Home School มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ สามารถพัฒนาผู้เรียนจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ผู้เรียนมีอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลาทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอื่น ๆ เนื่องจากสถานศึกษาเห็นความสำคัญของ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเป็นบุคคลในศตวรรษที่ ๒๑ จึงดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย การสร้าง Webpage การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาทั้งในรูปแบบ On-Line, On-Air และ 
On-Hand จึงส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนมีการประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย 

โ ร ง เ ร ี ย นบร ิ ห า ร จ ั ด ก า รศ ึ กษ า โ ดย ใ ช ้ ร ู ป แบบร ู ป แบบกา รบร ิ ห า รส ู ่ ค ว าม ย่ั 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         
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (TQA) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติ โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบรูปแบบการ
บริหารสู ่ความยั ่งยืน (SW.PK.-DALIS Model) ในทุกกระบวนการทำงานการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เช่น ทาง
โรงเรียนได้จัดทําแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้
สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙ 
ทั้งด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
ทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และมีความปลอดภัย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู ้ภาษานานาชาติ (Center for international 
languages learning : CHILL) ห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA) ห้องสำนักงาน
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โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯลฯ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมถนนปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ฯลฯ รวมถึงการที่ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น ชมรมปูก้ามดาบ ฯลฯ 

โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีโครงการชัดเจน ดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนา
การศึกษาโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรรวมทั้งภาศี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการต่างๆ ผู้บริหาร อดีตผู้บริหารรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า ชมรมครูเก่าให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี การสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนในการมอบทุนและจัดหาทุนการศึกษาท้ังใน
ส่วนภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารและครูร่วมดูแลผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและความประพฤติ ร่วมกิจกรรมเพ่ือหา
งบประมาณพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างวัฒธรรมองค์กรที่เป็นระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง นอกจากน้ี
โรงเรียนยังมีการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีกับสถาบันอื่น ๆ ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ 
การทำ MOU คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสต่อระดับที่สูงขึ้น บริษัท TOT และบริษัท 
CAT Telecom ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ดไร้สาย เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
นอกจากนี้ผู้เรียนได้รับโอกาสฝึกฝนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จากความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านเจ้า
อาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมใส่บาตรทุกวันจันทร์และ
วันสำคัญต่าง ๆ มีการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมโดยพระครู ในการอบรมบ่มเพาะความดีงาม  

โรงเรียนดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ DALIS 
MODEL เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ระบบการนิเทศผ่านระบบผู้เชี่ยวชาญ และครูอาวุโส จึง
ทำให้ผู้สอนพบปัญหาและสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนต่อไป โรงเรียนจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสุขกับการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่แบบอนนไลน์ ครูมีความรู้ความสามารถ ทำให้เกิดการพัฒนา
ตนเองตามคำแนะนำของครูนิเทศ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการ
เรียนรู้ที่แต่ละรายวิชากำหนดไว้ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นผุ้ใฝ่เรียนรู้ เมื่อครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถหรือผลงาน ผู้เรียนกระตือรือล้นที่จะปรับปรุงผลงานตนเอง อีกทั้งผู้ปกครองให้
ความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ช่วยติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้เรียน ส่งผลให้เกิดพัฒนา
ผลงานที่ครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู และเป็นเวทีให้ครูได้
นำเสนอผลงานของตนเองหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีที่ให้ครูได้พัฒนาการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands on) และครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง 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
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และถุงพลาสติก จำเป็นต้องอาศัยกลุ่มการสร้างเครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน แบบมีส่วนร่วมกับ
ในทุกภาคส่วน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
โรเรียนส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการคิดผลิตผลงานที่สร้างสรค์ด้วยตนเองอย่างหลากหลายและ

เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการที่เน้นพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างต่อเนื่องและ
เกิดผลในรูปธรรม ส่งเสริมศักยภาพความสามารถของนักเรียนทั้งในด้านวิซาการ ด้านภาษา ด้านการคิด
คำนวณวิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลๆ อย่างต่อเน่ือง   

โรงเรียนพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
เป็นทีม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อสร้างให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษา OBECQA มาใช้ในการบริหารจัดการ 

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  

โรงเรียนจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียนและมีความต่อเนื่อง 
จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พืชพรรณ ในท้องถิ่นไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและขยายผลการนำไปใช้ในครอบครัวและชุมชน รวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับพันธ์ุไม้ 
 
แผนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพ  
 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสร้าง

อัจฉริยะสู่เวทีนานาชาติ 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกาย

และจิตสังคม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ พัฒนาหลักสูตรภายใต้บริบทโลกของยุคใหม่เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) 
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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 ส่งเสริมองค์กรและเครือข่ายให้น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย TO BE NUMBER 
ONE ในโรงเรียน เพื่อ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนา
ชมรมให้เกิดรูปธรรม และยั่งยืน สร้างความตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
รวมทั้งจูงใจ เพื ่อให้บุคลากรในโรงเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
โรงเรียนให้เข้มแข็งและ สร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

 

 

 

 

 
             (นายมนตรี  พรผล) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
          ๙ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 
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คำนำ 
 
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตามความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ต้องมีรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ซึ่งเป็นเอกสารสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา และเกณฑ์มาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ รวมท้ังการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้
ทราบ 
  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและร่วมพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไห้
เป็นประจักษ์ต่อไป 

 

 

 

 
             (นายมนตรี  พรผล) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
         ๙ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
  ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำรายงานผลการประเมินนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นรายงานผล
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 6๕๖๔ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โตยสะท้อนคุณภาทความสำเร็จอย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นซอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีของ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 

 

 

                          (นายสมนึก จริตงาม) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

                    ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                                                                
                ๙ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
คำนำ                                                                                                                            ฉ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา        ช 
สารบัญ ซ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
� ข้อมูลท่ัวไป 1 
� ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๑ 
� ข้อมูลนักเรียน ๒ 
� สรุปข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๓ 
� ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ๘ 

ส่วนท่ี  2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 1๐ 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๓๐ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                     ๔๔ 
มาตรฐานท่ี ๔ งานสนองพระราชดำริ      ๕๑ 

ส่วนท่ี  3 สรุปผลการประเมินตนเอง และความต้องการการช่วยเหลือ ๕๔ 

ภาคผนวก ๗๒ 
§ คำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา        

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

§   ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

§   ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
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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 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อ่ืนๆ 

รวมท้ังหมด 

จำนวน 5 106 3 12 39 165 

 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
                                                                                   (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
รวม
ท้ังหมด 

จำนวน 26 103 36 - 165 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

จำนวน 
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3) ภาระงานสอนของครูผู้สอน 
                                                                                     (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔) 

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

1. บริหารการศึกษา 5 - ช่ัวโมง - นาที 
2. ภาษาไทย 13 15 ช่ัวโมง 52 นาที 
3. คณิตศาสตร์ 18 15 ช่ัวโมง 24 นาที 
4. วิทยาศาสตร์ 27 15 ช่ัวโมง 39 นาที 
5. สังคมศึกษา 12 16 ช่ัวโมง 48 นาที 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 18 ช่ัวโมง 15 นาที 
7. ศิลปะ 9 13 ช่ัวโมง 1 นาที 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 14 ช่ัวโมง 19 นาที 
9. ภาษาต่างประเทศ 32 16 ช่ัวโมง 2 นาที 
10. แนะแนวและบรรณารักษ์ 4 19 ช่ัวโมง 10 นาที 

รวม 130 144 ช่ัวโมง 30 นาที 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  256๔  จำนวน 2,425 คน 

ระดับช้ันเรียน 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม เฉล่ียต่อห้อง 

ชาย หญิง 
ม.1 13 245 218 463 36 
ม.2 13 213 196 409 31 
ม.3 13 239 200 439 34 
รวม 39 697 614 1,311 34 
ม.4 12 170 218 388 32 
ม.5 12 151 214 365 30 
ม.6 11 147 201 348 32 
รวม 35 468 633 1,101 31 

รวมท้ังหมด 74 1,165 1,247 2,412 33 

          อ้างอิงข้อมูล : วันท่ี 7  มกราคม 2565 
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๑.4 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
      ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๔ 
 

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.1 463 59.41 67.61 71.43 68.59 52.51 98.39 97.49 81.05 76.64 

ม.2 409 77.72 68.91 59.90 86.54 67.89 96.52 82.05 77.89 79.33 

ม.3 439 63.25 55.40 48.46 76.22 44.14 99.42 94.08 89.98 71.69 

ม.4 388 66.11 73.08 72.44 85.77 42.78 99.62 93.33 88.10 79.94 

ม.5 365 86.84 74.48 76.01 78.81 45.01 95.71 89.06 92.57 78.67 

ม.6 348 60.51 90.49 81.86 66.14 62.82 95.68 97.98 95.42 83.31 

รวม 2,425 413.84 429.97 410.10 462.07 315.15 585.34 553.99 525.01 ๑๐๐ 
ร้อยละ  68.97 71.66 68.35 77.01 52.53 97.56 92.33 87.50  

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๔ 

0

20

40

60

80

100

120

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ 

ภาษาอังกฤษ 

สุขศึกษาฯ 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 256๔ 

 
12 

        2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
            ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๔ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
แต่ละระดับ 

จำนวน
นักเรียนท่ีได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
ม.1 458 0 23 92 343 435 95.00 
ม.2 405 0 21 48 335 384 94.71 
ม.3 439 1 54 89 295 384 87.52 
ม.4 385 0 40 60 285 345 89.64 
ม.5 360 2 31 69 257 326 90.71 
ม.6 347 2 41 64 242 306 87.90 

รวม 2394 5 210 422 1757 2180 90.91 

 
 

 
 
แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๔ 
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       3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป 
           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๔ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 458 0 2 27 429 456 99.56 
ม.2 405 0 23 29 353 382 94.36 
ม.3 439 0 9 74 356 430 97.86 
ม.4 385 0 3 53 329 382 99.22 
ม.5 360 2 11 38 309 347 96.36 
ม.6 347 0 2 17 329 346 99.34 

รวม 2394 2 50 238 2105 2343 97.78 

 
 

 
แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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         4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๔ ระดับดีข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

               4.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมท้ัง 5 สมรรถนะ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 458 0 23 92 343 435 95.00 
ม.2 405 0 21 48 335 384 94.71 
ม.3 439 1 54 89 295 384 87.52 
ม.4 385 0 40 60 285 345 89.64 
ม.5 360 2 31 69 257 326 90.71 
ม.6 347 2 41 64 242 306 87.90 

รวม 2394 5 210 422 1757 2180 90.91 

ร้อยละ 100 0.21 8.77 17.63 73.39 ๙๑.๐๒  

 

 
 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมท้ัง 5 สมรรถนะ 
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     4.2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
           จำแนกตามสมรรถนะ 

 

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามสมรรถนะ 
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ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะแต่ละด้าน (ระดับดีข้ึนไป) 

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการคิด 

ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 

ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ

ชีวิต 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

ม.1 458 418 436 448 458  393 
ม.2 405 398 363 356 392 370 
ม.3 439 409 369 323 430 384 
ม.4 385 321 352 334 384 385 
ม.5 360 341 312 309 344 315 
ม.6 347 255 331 295 344 327 
รวม 2394 2124 2163 2064 2351 2174 
ร้อยละ 100 89.48 90.35 86.23 98.22 90.80 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๔ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ระดับโรงเรียน
เทียบกับ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 63.46 ๕๒.๑๓ ๕๑.๑๙ ๑๒.๒๗ 
ภาษาอังกฤษ ๓๘.๓๕ ๓๐.๗๙ ๓๑.๑๑ ๗.๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๓๙ ๒๔.๗๕ ๒๔.๔๗ ๒.๙๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๕๑ ๓๑.๖๗ ๓๑.๔๕ ๔.๐๖ 

สรุปคะแนนเฉล่ีย ๖.๖๒ 
 

 
 
 
 

 
 คะแนนเฉล่ียเกือบวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียระดับ สพฐ. และ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

63.46

๓๘.๓๕ 

๒๗.๓๙ 
๓๕.๕๑ 

๕๒.๑๓ 

๓๐.๗๙ 
๒๔.๗๕ 

๓๑.๖๗ 

๕๑.๑๙ 

๓๑.๑๑ 
๒๔.๔๗ 

๓๑.๔๕ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา 256๔ 
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    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๔ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ระดับโรงเรียน
เทียบกับ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๖๑.๕๒ ๓๗.๗๔ ๔๖.๔๐ ๑๕.๑๒ 
สังคมศึกษา ๔๐.๔๗ ๓๗.๔๕ ๓๖.๘๗ ๓.๖๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓๗.๘๐ ๒๕.๘๓ ๒๕.๕๖ ๑๒.๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๑.๗๒ ๒๑.๘๓ ๒๑.๒๘ ๑๐.๔๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๔๐ ๒๙.๐๔ ๒๘.๖๕ ๑.๗๕ 

สรุปคะแนนเฉล่ีย ๘.๖๓ 
 

 
 
 
 

 
 คะแนนเฉล่ียเกือบทุกวิชาของระดับโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียระดับ สพฐ. และ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 
 
 
 

 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

๖๑.๕๒ 

๔๐.๔๗ ๓๗.๘ 
๓๑.๗๒ ๓๐.๔ 

๓๗.๗๔ 
๓๗.๔๕ 

๒๕.๘๓ 
๒๑.๘๓ 

๒๙.๐๔ 

๔๖.๔ 
๓๖.๘๗ 

๒๕.๕๖ 
๒๑.๒๘ 

๒๘.๖๕ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ปีการศึกษา 256๔ 
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ส่วนที่  2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 256๔ ดังน้ี  

ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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 256๔ พบว่า มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                           
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม ทุกมาตรฐาน 
 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

๒. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลาหลาย ครูมีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู ้ แบบใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการนำเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
โรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ Application for Education ได้แก่ Google Classroom มาบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนปกติ (On-site) เพื ่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู ้อย่างมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
และเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและแก้ไขปัญหา สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะเจตคติความความในการ
แสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาต่อ การฝึกงานและการทำงาน มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ บทความ
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ ส่วนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดกิจกรรมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีความภาคภูมีใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มี
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วยกิจกรรม โครงการที่เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน ใช้สื่อ เทคนิค 
รูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื ่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองพลโลกที่ดีโดยการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศใช้รูปแบบการบริหารสู่ความยั่งยืน (SW.PK.-DALIS 
Model) ที ่ทำให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สืบ
เนื่องมาจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ ว่า " โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นองค์กร
แห่งความสุข  มุ่งสืบสานงานพระราชดำริ สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 "  โรงเรียนจึงเริ่มนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคุณภาพของผู้เรียนทั้งในผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โรงเรียนจึงได้มีการนำระบบ Q-Home School มาใช้ในการบริหารจัดการโดยการเพิ่มเติมเมนู/
ฟังก์ชันการใช้งานในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ดังน้ี 

เคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
§ การเซ็คช่ือเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรม หน้าเสาธง 
§ การเช็คช่ือเข้าเรียนในรายคาบ 
§ การแจ้งข่าวสาร 
§ การเพ่ิม/ลดคะแนนความประพฤติ 
§ การมอบหมายงาน 

 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ        
ท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

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

1) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน

ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของทุกระดับช้ัน และรายวิชาเพิ่มเติม การ
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เขียนเชิงสร้างสรรค์ และศิลปะในการพูด เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสารและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ท้ังยังได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน  มีทักษะในการ

อ่าน 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) กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เช่น การจัดติว O-NET                
กิจกรรมติวเพื ่อสอบวัดระดับภาษาฝรั ่งเศส (DELF) กิจกรรมติวภาษาสู ่มหาวิทยาลัย การจัดค่ายภาษา       
และวัฒนธรรม การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) 
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ จัดห้องสมุดกลุ่มสาระฯ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

3)  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ภายใต้โครงการ
หลัก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
โดยมีงานโครงการ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การจัดการสอนเสริมเติมเต็ม        
เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ค่ายส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์         
และค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายปฏิบัติการโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)  

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 ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องเ-หมาะสม 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)  



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 256๔ 

 
21 

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            
ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน  ในระดับนานาชาติ 

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
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 ้เรียนสอบเลื่อนช้ัน       
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 เช่น การนำหลักสูตร MoneyTree เป็นหลักสูตรทางการเงินจากประเทศสิงคโปร์ท่ี
นำมาจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนในวิชาทักษะการเงิน เป็นต้น เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพพร้อมต่อการทำงาน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered approach) ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
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การเรียนการสอนด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเรียนรู้วิธีจัดการปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเติบโตข้ึนเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติและของโลก 

๗) มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตีพิมพ์
เผยแพร่ โรงเรียนได้ดำเนินการโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL)
โดยผู้เรียนร่วมกันทำโครงงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 1 โครงงาน มีครูที่ปรึกษา และครูเชี่ยวชาญตามสาขาเป็นท่ี
ปรึกษา เข้าสู่กิจกรรมการประกวดโครงงาน เพื่อเผยแพร่และนำเสนอโครงงานในรูปแบบของรายงานเชิง
วิชาการ บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ ออกสู่สาธารณะชน ทั้งในระบบ Onsite 
และ Online 

การพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) มาประยุกต์ใช้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน เพื่อเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้กับครูผู้สอนได้นำไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
อย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบการจัด
กิจกรรมนิทรรศการ 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 กิจกรรมชุมนุมงานทำมือ กิจกรรม
ชุมนุมการถ่ายภาพ กิจกรรมชุมนุมงานช่าง เป็นต้น ซึ ่งผู ้เร ียนจะได้รับความรู ้แนวทางอาชีพและฝึก
ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ตาม
ประเด็นที่นักเรียนสนใจผ่านกิจกรรมเรียนรู้เชิงบูรณาการ Project Based Learning (PBL) กิจกรรม Multi 
Language Day ฯลฯ และได้รับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยประเมินจาก
กระบวนการทำงานและผลงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดค่ายองค์รวมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และสร้างเจต
คติที่ดีในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ เพ่ือให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ วางแผนการเรียนและอาชีพ พร้อมทั้งมีการทำแบบสำรวจความสนใจใน
อาชีพ วิเคราะห์บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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         2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

ตารางแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายการ 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1622 67.75 
๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (IS)  797 91.09 
๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  994 41.42 
๔. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 160 39.02 
๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 119 40.75 
๖. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1467 61.25 

รวม รวม 56.87 
 

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน 

ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ช้ัน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ภาคเรียนท่ี ๑ 253 314 280 267 330 239 1683 
ภาคเรียนท่ี ๒ 293 321 276 248 297 187 1622 

รวม 546 635 556 515 627 426 3305 
เฉล่ีย 273 318 278 258 314 213 1654 
ร้อยละ 59.41 77.72 63.25 66.11 86.84 60.51 68.97 
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ภาษาไทย IS อังกฤษพื้นฐาน  อังกฤษฟัง-พูด อังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณิตศาสตร์ 
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ตารางแสดงจำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ช้ัน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ภาคเรียนท่ี ๑ 283 293 247 176 222 307 1528 
ภาคเรียนท่ี ๒ 199 263 141 159 103 129 994 
รวม 482 556 388 335 325 436 2522 
เฉล่ีย 241 278 194 168 163 218 1262 
ร้อยละ 52.51 67.89 44.14 42.78 45.01 62.82 52.53 

 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  

ระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ช้ัน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ภาคเรียนท่ี ๑ 342 296 293 343 339 325 1938 
ภาคเรียนท่ี ๒ 278 267 194 227 198 303 1467 
รวม 620 563 487 570 537 628 3405 
เฉล่ีย 310 282 244 285 269 314 1704 
ร้อยละ 67.61 68.91 55.40 73.08 74.48 90.49 71.66 

 
ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ รายงานบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน  

ผลรางวัลสนับสนุน รางวัลระดับภาค ได้แก่ 1. ระดับเหรียญทอง ประเภท Singing Contest ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 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. ระดับเหรียญทอง ประเภท Speech Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         
๗. ระดับเหรียญทอง ประเภท Mathematics 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
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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 

และการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานในรูปแบบ Online ทำให้มีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบ ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่าง

ตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยง เพื่อนำมาวางแผน สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และ

กำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล และสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียน

โครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต ซ่ึง

สอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศใช้รูปแบบการบริหารสู่ความยั่งยืน 

(SW.PK.-DALIS Model) ให้การขับเคลื ่อนการบริหารและจัดการศึกษา ของโรงเร ียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่การเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตในศตวรรษท่ี 21  

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. รายงานสรุปโครงการการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์   
๒. นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/ ช้ินงาน/โครงงาน 

  ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ ๑. ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 9th Malaysia International Young Inventors Olympiad  ๒. ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR 2022 ๓. ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ The 6th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 
2021 รางวัลระดับชาติ ได้แก่  ๑. ระดับเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๒. ระดับเหรียญเงิน การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลระดับภาค ได้แก่  ระดับ
เหรียญทอง ประเภท Mathematics Project Work Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         

 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการวางระบบการพัฒนาครูให้มีความ

พร้อมในด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านการอบรมเรียนรู้หลักสูตรอย่างหลากหลายและพัฒนานักเรียนให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้ทั ้งในรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
Independent Study (IS) ที่เป็นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลิตชิ้นงาน สร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีให้
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจผลิตผลงานมาทั้งในรูปแบบของขึ้นงานทำมือ รวมไปถึงการใช้
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โปรแกรมต่าง ๆ ในการผลิตชิ้นงานทั้งในรูปแบบของโมเดลจำลอง, Mind mapping, Infographic, การอัด
และตัดต่อคลิปวิดีโอ, การทำภาพสามมิติ การทำคลิปวิดีโอส้ัน ฯลฯ   

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

  ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ ๑. ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรม (Engineering) รายการแข่งขัน Global Competition for Life Sciences 
(GoCoLis) ร่วมกับ International Youth Business Competition (IYBC) 2022 ๒. รางวัลพิเศษ special 
award การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาว ิศวกรรม (Engineering) รายการแข่งข ัน Global 
Competition for Life Sciences (GoCoLis) ร่วมกับ International Youth Business Competition (IYBC) 
2022 ๓. ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

และการสื่อสาร  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ครูใช้ G suite applications และสื ่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื ่อใช้ในการจัดการเรียนรู ้ โดยสามารถ
นำไปใช้เป็นช่องทางให้ครู มอบหมาย ติดตามภาระงาน เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนใน
ประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือ  

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดับการศึกษา 

ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 256๔ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ท่ีได้ระดับ 3.0 ข้ึนไป 

ร้อยละของจำนวน 
นักเรียนท่ีได้ 
ระดับ  3.0 ข้ึนไป 

ม.๑ 457 352 77.02 
ม.๒ 412 337 81.80 
ม.๓ 440 328 74.55 
ม.๔ 392 391 99.74 
ม.๕ 360 259 71.94 
ม.๖ 319 286 89.66 
รวม 2380 1953 82.06 

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. ระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน รายวิชาพื ้นฐาน                   
สาระเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารและสาระเทคโนโลยี  2. รายงานสรุปผลโครงงาน 
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ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่  รางวัลพิเศษ Best International Team การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 9th Malaysia International Young Inventors Olympiad รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง Gold Award  รางวัลระดับภาค ได้แก่ ๑. ระดับเหรียญทอง การประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ 
“อาชีพสุด Cool” ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ๒. ระดับเหรียญทอง การประกวด
ส่ือสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน ๓. นักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาฟิสิกส์
และสาขาชีววิทยา 

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                                 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา
สูงกว่าสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๔ 

 

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.1 463 59.41 67.61 71.43 68.59 52.51 98.39 97.49 81.05 76.64 

ม.2 409 77.72 68.91 59.90 86.54 67.89 96.52 82.05 77.89 79.33 

ม.3 439 63.25 55.40 48.46 76.22 44.14 99.42 94.08 89.98 71.69 

ม.4 388 66.11 73.08 72.44 85.77 42.78 99.62 93.33 88.10 79.94 

ม.5 365 86.84 74.48 76.01 78.81 45.01 95.71 89.06 92.57 78.67 

ม.6 348 60.51 90.49 81.86 66.14 62.82 95.68 97.98 95.42 83.31 

รวม 2,425 413.84 429.97 410.10 462.07 315.15 585.34 553.99 525.01 ๑๐๐ 

ร้อยละ  68.97 71.66 68.35 77.01 52.53 97.56 92.33 87.50  
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับดี (๓.๐) ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  256๔ 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา 256๔ 

ระดับการศึกษา 
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 256๓ ปีการศึกษา 256๔ 

ม.๑ 74.01 76.64 

ม.๒ 69.85 79.33 

ม.๓ 47.36 71.69 

ม.๔ 59.22 79.94 

ม.๕ 53.73 78.67 

ม.๖ 46.30 83.31 

รวม ๕๘.๔๑ ๗๘.๒๖ 
 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา 256๔ 
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ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่ 1. แบบทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
2. รายงานผลการทดสอบของ สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) ของผู ้เรียนในปีปัจจุบัน         
3. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของสถานศึกษาในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา  4. แผนการจัดการเรียนรู้  5. โครงการ/กิจกรรม   

 ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับภาค ได้แก่  ได้แก่ นักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขา
ฟิสิกส์และสาขาชีววิทยา 

6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ผลการพัฒนาทำให้ผู ้เรียนมีความรู ้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ           

ผลการ ประเมินผู ้เร ียนให้มีความรู ้ ทักษะพื ้นฐานในการจัดการและเจตคติที ่ด ีพร้อมที ่จะศึกษาต่อ                 
ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนการทำงานหรืองานอาชีพ 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อม นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 256๓ – 256๔ 

ระดับการศึกษา 

ผลการประเมินความพร้อม นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 256๓ – 256๔ 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป 
ปีการศึกษา 256๓ ปีการศึกษา 256๔ 

ม.๑ 95.23 100.00 
ม.๒ 93.26 96.79 
ม.๓ 94.44 97.95 
ม.๔ 90.93 98.21 
ม.๕ 88.70 99.32 
ม.๖ 93.97 99.71 
รวม 92.79 94.91 

 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อม นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 256๓ – 256๔ 
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โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะ          
ด้านอาชีพ ตามความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมวิชาการ เช่น กิจกรรมพัฒนา          
ทักษะอาชีพ และกิจกรรมการแนะแนวภาษาสู่อาชีพ กิจกรรมชุมนุมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ กิจกรรมชุมนุมนวดไทย
แผนโบราณ กิจกรรมชุมนุมงานทำมือ กิจกรรมชุมนุมการถ่ายภาพ กิจกรรมชุมนุมงานช่าง เป็นต้น   

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. แบบประเมินความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน       
หรือการทำงาน 2. ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 3. สรุปรายงานกิจกรรมท่ี
แนะแนวภาษาสู่อาชีพ 4. ผลงานนักเรียน 
 

๗) มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้วยตนเอง และการทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้การทำโครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต จากการเรียนการสอนทุกรายวิชา จนสามารถทำโครงงาน มีการนำไปใช้ และเผยแพร่ผลงานได้ 

 
ตารางแสดงจำนวนรางวัลโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายการ 
รางวัลที่ได้รับ 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

เข้าร่วม รวม 

ระดับจังหวัด 5 4 1 9 20 

ระดับภาค 13 4 1 22 40 

ระดับประเทศ 4 0 0 2 6 

ระดับนานาชาติ 3 2 2 0 6 

รวมทั้งหมด 25 10 4 33 72 

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

ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ ๑. ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 9th Malaysia International Young Inventors Olympiad  ๒. ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR 2022 ๓. ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ The 6th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 
2021 ๔. ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรม (Engineering) รายการ
แข ่ งข ัน  Global Competition for Life Sciences (GoCoLis) ร ่ วมก ับ  International Youth Business 
Competition (IYBC) 2022 ๕. รางวัลพิเศษ special award การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา
วิศวกรรม (Engineering) รายการแข่งขัน Global Competition for Life Sciences (GoCoLis) ร่วมกับ 
International Youth Business Competition (IYBC) 2022 ๖. ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
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 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกระบวนการพัฒนาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย  

โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั ่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด โดยผู้เรียนมีความรักเคารพกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และชาติบ้านเมือง สามารถปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ด้วยวิธีการสอดแทรก
ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการคุณธรรม กิจกรรมวัยใสก้าวไกล
ด้วยธรรม กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC  กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึก เลิกใช้โฟมและ
ถุงพลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่านิยม 12 ประการ ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมการเลือกต้ัง
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง วันเกียรติยศ กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ กิจกรรมบรรพชาสามเณร กิจกรรมวันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าทุกวัน การประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม และทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ อีกทั้งการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โดยการจัดทำหน่วยการ
เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข สอนให้ผู้เรียนรู้จักการใช้จ่ายของตนเอง รู้จัก
ออม โดยรู้จักช่วยเหลือสังคม เสียสละและปลูกฝัง ความสามัคคี ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น มหกรรม
กีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น ปลูกจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการจัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนรวมในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
นอกจากน้ียังมีการบูรณาการลงสู่การเรียนการสอนผ่านหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนใน 8 กลุ่มสาระฯ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้เกิดชิ้นงาน/โครงงาน และผลงานผู้เรียน เช่น 
การแต่งโคลง กาพย์ กลอน ในรายวิชาภาษาไทย ๖ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ เป็นต้น สร้างจิตสำนึกในการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการแต่งโคลง กาพย์ กลอน เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นต้น 

         2.๓ ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

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

การทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี ตามที่โรงเรียนได้นำ DALIS MODEL มาใช้เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
กระบวนการพัฒนา ๖ ข้ันตอน ตามท่ีโรงเรียนคุณธรรมได้กำหนดไว้ ดังน้ี 
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แผนผังแสดง การนำ DALIS MODEL ใช้ในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ๖ ข้ันตอน  
 

 โรงเรียนได้ดำเนินการด้วยวิธีการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน และโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม การสอบธรรมศึกษา กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC กิจกรรม
เยาวชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึกเลิกใช้โฟมและถุงพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่านิยม 12 ประการ ใน
รายวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมการเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การ
ประกวดสวดมนต์แปล ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ประกวดมารยาทไทย ประกวดบรรยายธรรม เป็นต้น ส่งผล
ให้มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

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

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ๑. รายงานสรุปผลโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 256๔                                       
๒ . รายงานสรุปผลกิจกรรมวันเก ียรติยศ ๓ . สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                     
๔. แผนการจัดการเรียนรู้  ๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖. กิจกรรมสาธารณประโยชน์   

  ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับชาติ ได้แก่  ๑. ระดับเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒. ระดับเหรียญเงิน การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ผลการพัฒนาผู ้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์  

แสดงออก ทางด้านวัฒนธรรมและภูม ิป ัญญาไทยที ่ตนเองภาคภูม ิใจในท้องถิ ่นได ้อย ่างเหมาะสม                  
สร้างผลงาน และนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ 
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โรงเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-6           
และเสริมทักษะด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุม ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0) เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นำเสนอผลงาน ได้ด้วยความมั่นใจใน
ตนเอง เผยแพร่ผลงาน นำผลงานและความรู้ที ่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างดี อาทิ 
ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น  

ตารางแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 458 0 0 37 421 458 100.00 

ม.2 405 0 19 3 383 386 95.31 

ม.3 439 0 11 92 336 428 97.49 

ม.4 385 0 22 71 283 354 91.95 

ม.5 360 0 3 23 334 357 99.17 

ม.6 347 0 0 15 332 347 100.00 

รวม 2394 0 55 241 2089 2330 97.33 

ร้อยละ 100 0 2.30 10.07 87.26 ๙๗.๓๓  

 

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนรายวิชา ศิลปะพื ้นฐาน                
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่องานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3. ผลงานของผู้เรียน 
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  ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน yamaha 
International Highlight Concert 2021 Online Premiere ประเภทกีต ้าร ์  รางวัลระดับชาติ ได้แก่         
๑. ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Bangkok Christian Music Compettition 2021 ๒. ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขัน overdrive guitar contest Thailand 2021 รุ ่น junier ๓. ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน 
valaya Alongkorn Vritual International Music Competition 2022  Voice อายุไม่เกิน 18  ๔. ระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน valaya Alongkorn Vritual International Music Competition 2022  Voice วง
สตริง combo 

 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  

ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรม/โครงการของโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมวันเกียรติยศ  กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมอบรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้การเรียนการสอนภายในชั้นเรียน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนรวมทั้งในรูปแบบการจับคู่ การทำงานเป็นกลุ่ม 
การทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ การได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อ่ืนผ่านกิจกรรมท้ังในช้ันเรียนและนอกห้องเรียนอยู่เสมอ 

ตารางแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับ 
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 458 0 0 23 435 458 100.00 
ม.2 405 0 27 0 378 378 93.33 
ม.3 439 0 12 90 337 427 97.27 
ม.4 385 0 0 51 334 385 100.00 
ม.5 360 0 6 68 286 354 98.33 
ม.6 347 0 0 14 333 347 100.00 

รวม 2394 0 45 246 2103 2349 98.12 
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แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับ 
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21          

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ี
ดีและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข 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            

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 

  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุทั้งในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนหรือในสภาวะฉุกเฉิน การ
ตรวจคัดกรอง ATK เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้
จัดทำโครงการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพื่อจัดทำการเรียนการสอน
รูปแบบ On-site สำหรับข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน ทำให้มีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย  
และลักษณะจิตสังคม ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  
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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 

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 ๑๐. รายงานโครงการคัดกรองเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) 

ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับภาค ได้แก่ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคใต้ รุ่น TEENAGE 
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3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

    3.1 จุดเด่น 
โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศใช้

รูปแบบการบริหารสู่ความยั่งยืน (SW.PK.-DALIS Model) มาใช้ในการพัฒนาจนทำให้เกิดนวัตกรรมด้าน
คุณภาพของผู้เรียน นำเทคโนโลยีระบบ Q-Home School เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคุณภาพของผู้เรียน 
ส่งผลให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนดทำให้ผลการประเมินของผู้เรียนดีข้ึน 
โรงเรียนมีการดำเนินการให้ผู ้เรียนได้รับโอกาสเรียนรู ้โดยใช้สื ่อเทคโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เนื ่องจาก
สถานศึกษาเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเป็นบุคคลในศตวรรษที่ ๒๑ จึงดำเนินการ
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
หลักสูตรในทุกระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตัน การใช้
เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย สามารถหาข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage การ
ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผ่านกระบวนการบริหารและการจัดการในทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งการได้รับความร่วมมืออันดีจากครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองในการเตรียมความ
พร้อมต่อการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาทั้งในรูปแบบ On-Line, On-Air และ On-Hand จึงส่งผลให้
คุณภาพผู้เรียนมีการประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย 

    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. การฝึกทักษะกระบวนการคิดผลิตผลงานที่สร้างสรค์ด้วยตนเองอย่างหลากหลายและเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๒. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการที่เน้นพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างต่อเนื่องและเกิดผลใน
รูปธรรม 

๓. ส่งเสริมศักยภาพความสามารถของนักเรียนท้ังในด้านวิซาการ ด้านภาษา ด้านการคิดคำนวณ 
วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลๆ อย่างต่อเน่ือง   

 
  3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างอัจฉริยะสู่เวที
นานาชาติ 

๒. ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสูง  

๓. พัฒนาหลักสูตรภายใต้บริบทโลกของยุคใหม่เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
 

4. การปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ (Best Practice)  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศใช้รูปแบบการบริหารสู่ความ

ย่ังยืน (SW.PK.-DALIS Model) มาใช้ในการพัฒนาจนทำให้เกิดนวัตกรรมด้านคุณภาพของผู้เรียนนำเทคโนโลยี
ระบบ Q-Home School เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคุณภาพของผู้เรียน การเช็คชื่อเข้าแถว การเข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธง การเช็คชื่อเข้าเรียนในรายคาบ การเพิ่ม/ลดคะแนนความประพฤติ ระบบดูแลช่วยเหลือ
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และคัดกรองนักเรียน การมอบหมายงานให้กับผู้เรียน นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียน
กำหนดตัวชี้วัด บันทึกการมาสาย การเข้าชั้นเรียน การเพิ่มคะแนนความประพฤติ ระบบสามารถส่งข้อมูลแจ้ง
เตือนไปทางผู้ปกครองแบบ Real Time ส่งผลให้ผลการประเมินของผู้เรียนดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
โรงเรียนเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด ทำให้ผู้ปกครองสามารถทราบผลคะแนนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอแจ้ง และ
สามารถตรวจสอบการสั่งงาน การบ้าน งานที่ครูมอบหมายให้  โรงเรียนมีแผนการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน
พร้อมท่ีจะพัฒนาผู้เรียนโดยมีการเขียนโครงการต่างๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 

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 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดภูเก็ต  ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
จากการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยการจัดเก็บและใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) และประชุมชี้แจง ตลอดจนการกลั่นกรองเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์                      
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 
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บูรณาการ เช่ือมโยง สอดคล1องกัน 

การพัฒนาอย:างยืน 
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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 ู ้ท ุกกล ุ ่มสาระ โดยมีการรายงาน                       
และการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน เพื ่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัต ิงานให้สอดคล้อง                     
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมเพ่ือจะนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียน 

  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 และได้จัดการประชุม
ชี ้แจงการดำเนินการ เน้นย้ำการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก่บุคลากร  และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย                   
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 
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จากการประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ได้จัดสรรทรัพยากร         
ให้แต่ละกลุ ่มบริหาร โดยมีสัดส่วน ดังนี ้ กลุ ่มบริหารวิชาการ 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                     
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 /              
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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 ประกาศให้สถานศึกษาเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฏาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่อง
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙ ท้ังน้ีเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนได้จัดทําแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติด เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

   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 ้ในส่วนของการปรับเปลี ่ยนจะเช่ือมโยงและตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน           
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 ์ประกอบของหล ั กส ู 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 ลำดับเน้ือหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ ่นในรายวิชาพื ้นฐานและหรือรายวิชาเพิ ่มเติม             
อย่างเหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรมีความหลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ 
วิเคราะห์กำหนด รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้/กิจกรรมเหมาะสม  
ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างหลากหลาย เพียงพอตามความต้องการ 
ความถนัด และความสนใจ และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นำข้อมูลผลการประเมิน                        
ไปทบทวน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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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                             
มีการนิเทศติดตามการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ของครูผ่าน
โปรแกรม Zoom เพื ่อให้ครูมีความรู ้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู ้ท่ี
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งภายในโรงเรียนและจากหน่วยงาน
ภายนอก นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพ การทำวิทยฐานะในระดับต่าง ๆ เม่ือถึงเวลา
ท่ีจะต้องส่งผลงานครูและบุคลากร 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 ปลอดภ ัย ซ ึ ่ งม ี ข้ันตอนในการจ ัดระบบสารสนเทศ 5 ข ั ้นตอน คือ                         
1. การรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การประมวลผลข้อมูล 4. การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มงานทั้ง 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอำนวยการ 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) 

 

หลักการบริหารสู่ความยั่งยืน (SW.PK.-DALIS Model) เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ (Smart Management) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา          
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สู ่ม ืออาช ีพ (Smart Teacher) และการพัฒนาค ุณภาพนักเร ียนส ู ่ความเป ็นเล ิศ (Smart Students)                
สนองตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล             
มุ่งสู่การพัฒนาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (TQA) เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติ 

 
ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ-

ศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ               
256๓-256๖  ๒ . แผนปฏิบ ัต ิการปีการศึกษา 256๔  ๓ . รายงานผลการดำเน ินงาน/โครงการ                                    
ประจำปีการศึกษา 256๔  ๔. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR 
ประจำปีการศึกษา 256๔) 

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 สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งความรู้และการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
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 ้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศ ึกษา มีการบร ิหารอ ัตรากำล ัง ทรัพยากรบุคคล                      
และทร ัพยากรทางการศ ึกษา ม ีระบบด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียนและระบบนิ เทศภายในท ี ่ เข ้มแข็ง                      
ดังผลการดำเนินงานข้างต้น และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เช่น ทาง
โรงเรียนได้จัดทําแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้
สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙  

ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ            
256๓-256๖ 3. แผนปฏิบ ัต ิการป ีการศ ึกษา 256๔  4. รายงานผลการดำเน ินงาน/โครงการ                      
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ประจำปีการศ ึกษา 256๔  5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR             
ประจำป ีการศ ึกษา 256๔ ) ๖ .  แผนเฝ ้าระว ังและป้องก ันในสถานการณ์แพร ่ระบาดของโรคติด                    
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับประเทศ ได้แก่  รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๒ ดาว (โครงการ
คุณธรรม สพฐ.)  รางวัลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้แก่ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร "ระดับดีเย่ียม" การประกวดส่ือ
สร้างสรรค์ต่อต้านทุจริตผ่านสื่อภาพยนต์สั้น ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร 
 

ช่ือ-สกุล ผลงานท่ีได้รับ/รางวัลท่ีได้รับ ระดับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

และสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย 
รางวัลผู้สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่น  

ระดับชาติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  
“ด ้ านผ ู ้ บร ิหาร” ระด ับด ี เ ด่น 
ชนะเลิศ 

ระดับเขต
พ้ืนท่ี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง 

นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รางวัลดีเด่น การนำเสนอวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Pratice) ใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน 

ระดับเขต
พ้ืนท่ี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง 

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  
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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  

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 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนา การเข้าอบรมสัมมนาให้ตรงตามวิ
ซาเอกหรือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีการ
นิเทศที่เนันความเป็นกัลยาณมิตร มีการให้ช้อมูลย้อนกลับทันทีอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน โดยผสมผสาน
รูปแบบการนิเทศทั้ง On -site และ On-Line ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีรูปแบบการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษา ครูบุคลากรรวมทั้งนักเรียนในด้านสื่อเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งใน
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน รวมทั้งระดับโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาบุคลากรต้านวิซาการ กิจกรรม
นิเทศภายในกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมสนับสนุนงานวิซาการ
กับสถาบันการศึกษาภายนอก กิจกรรมพัฒนาบุคลากรนกรจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ 
โดยกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในแต่ละฝ่ายบริหารให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและขับเคลื่อน
การดำเนินกิจกรรมงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างดีและเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการต้นสังกัดใน
การส่งต่อข้อมูลสำคัญและก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมในองค์กร 

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  ๖. รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ                
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ผลงานดีเด่นของครู 
 

ช่ือ-สกุล ผลงานท่ีได้รับ/รางวัลท่ีได้รับ ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ
รางวัล 

นางสาวศิริพร สุดตรง ร า ง ว ั ล ด ี เ ย ี ่ ย ม  อ ั น ด ั บ  1 
ข้าราชการครูผ ู ้สอน “ครูด ีใน
ดวงใจ”คร้ังท่ี 19 พ.ศ.2565  

   ระดับชาติ  สพฐ. 

นางสาวทิพพิมล  รักธรรม รางวัลข้าราชการครูผู้สอน “ครูดี
ในดวงใจ”คร้ังท่ี 19 พ.ศ.2565 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ
ดีเด่น 

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สพม.พงภกรน 
 

นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ภาคใต้ ครูผู ้สอนยอด
เย ี ่ยม ระดับม ัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ด้าน
วิชาการ 

ระดับชาติ สพฐ. 

นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC 
AWARDS ภาคใต้ ครูผู ้สอนยอด
เย ี ่ยม ระดับม ัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ด้าน
บริหารจัดการ 
- รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับ
เขตพื้นที ่การศึกษาพังงา ภูเก็ต 
ระนอง  ประจำป ีงบประมาณ 
2564 

ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต 
ระนอง 

สพม.พงภกรน 

นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ ผ ู ้ ป ระกอบการว ิ ช าช ี พทาง
การศึกษา ประเภท ครู 
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี ประจำปี 2564 

ระดับชาติ คุรุสภา 

นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับ
เขตพื้นที ่การศึกษาพังงา ภูเก็ต 
ระนอง  ประจำป ีงบประมาณ 
2564  

ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต 
ระนอง 

สพม.พงภกรน 

นายสุรเชษฐ์ อาจหม่ัน รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
“ด้านครูผู ้สอน. ระดับดีเด่น ช่ือ
นวัตกรรม “5 ส สร้างคนดี หลาน
ย่าสรรค์สร้างความดี มีจิตอาสา” 

ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา

สพม.พงภกรน 
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ช่ือ-สกุล ผลงานท่ีได้รับ/รางวัลท่ีได้รับ ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ
รางวัล 

( โครงการโรงเร ียนค ุณธรรม 
สพฐ . )  ประจำป ี งบประมาณ 
2564 

พังงา ภูเก็ต 
ระนอง 

นางสุปราณี รอดเซ็น รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมในระดับ
เขตพื ้นการศึกษาพังงา ภูเก็ต 
ระนอง 

ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต 
ระนอง 

สพม.พงภกรน 

นางวริศรา นาวีว่อง - ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ ด้านครูผู้สอน 
- ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น 

ระดับชาติ สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

นายดุสิต บ้านนบ - ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ระดับชาติ สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย 

โรงเรียนจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ห้อง
มัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี ฯลฯ แหล่งการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการติดตั้งระบบสัญญาอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIF) ที่เร็วแรง ครอบคลุมทุกพื้นที่อำนวย
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลของครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน มุ่งเน้นให้ครูผู ้สอนใช้ส่ือ
ออนไลน์เพื่อจัดการเรียนการสอนในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นี้ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น Google Classroom, Google Meet, Google site, 
Microsoft Team, โปรแกรม Zoom, Line, Line Group, การอัดคลิปวิดีโอการสอนด้วยโปรแกรมต่างๆ เป็น
ต้น โดยจัดให้มีการอบรมการใช้งานเพื่อให้คุณครูมีทางเลือกในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ที่ต้องเรียนในรูปแบบ On-Line พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในเรื่องภูมิคุ้มกันสื่อให้กับครูและนักเรียน ทั้งน้ี
การผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ถือว่าเป็นการลดใช้กระดาษเพื่อลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ในส่วน
นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร-
นา ๒0๑๙ โรงเรียนได้วางนโยบายในการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือทั้งในส่วนอุปกรณ์การเรียนและ
การจัดชุดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือในการนำส่งมอบถึงบ้านของนักเรียนโดยยึดการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙) ของ ศบค. (ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙) และการจัดการตามมาตรการ Socal Distancing 
ภานในโรงเรียน การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสในบริเวณต่าง ๆ โรงเรียนมีการจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีทั้ง Hardware และ 
Software ทุกห้องเรียนและทุกห้องปฏิบัติการของโรงเรียนพร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรมที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อ
การใช้งานในบริบทโดยรวม 
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ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได ้แก่ 1. รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศูนย์การเร ียนรู้               
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  3. แฟ้มภาพกิจกรรม 

ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ ๑. รางวัลดีเด่น ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์      
นักประดิษฐ์ดิจิทัล depa Young Maker Space Development ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ๒. โรงเรียนอีโคสคูล 
(Eco-school) ระดับต้น 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีระบบหรือโปรแกรมเพื่อการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โปรแกรม Bookmark ที่ใช้ใน

งานทะเบียนวัดผล (ประมวลผล) การเรียนของผู้เรียนส่งผลให้ครูดำเนินงานด้านการวัดผล ประเมินผล และ
ประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบประเมินการสอนของ
ครูในแต่ละภาคเรียน เพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้ดียิ ่งข้ึน 
นอกจากนี้ ระบบการประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของเว็บไซต์โรงเรียน 
เพจประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้การเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียน
สะดวก รวดเร็วและเข้าใจง่าย เนื่องด้วยสถานการณ์ที่พบในปัจจุบันนี้ ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ 
Q-Home School แล้วน้ัน ยังมีการติดต่อส่ือสารผ่านช่องทาง Line ระหว่างนักเรียนกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง
กับครูที่ปรึกษา คณะผู้บริหารกับคุณครู รวมทั้งกลุ่มไลน์แต่ละกลุ่มบริหารของโรงเรียนเพื่อส่งต่อข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและครอบคลุมในทุกกลุ่มบุคลากร นอกจากยังมีระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์สำหรับการบริการ
จัดการเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ระบบการประเมินครูผู้สอน
ในแต่ละภาคเรียน เพ่ือให้ครูมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบกระบวนการสอนของตนเอง ระบบการกรอกข้อมูล
มอบหมายงานของนักเรียนเพื่อทำสารสนเทศในการแจ้งไปยังนักเรียนและผู้ปกครองให้รับทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง การจัดปรับกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนผ่านโปรแกรม 
Z00m การประชุมผู้ปกครอง ผ่านการ Live โปรแกรม Facebook การทดสอบความรู้ของนักเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วย Google Form และโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งนี้ การดำเนินงานระบบต่างๆ ของโรงเรียนยังดำเนินการ
ต่อไปและพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น 

ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ-
ศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ               
256๓-256๖  2. แผนปฏิบ ัต ิการปีการศ ึกษา 256๔  3. รายงานผลการดำเน ินงาน/โครงการ                      
ประจำป ีการศ ึกษา 256๔ 4. รายงานประจำป ีของสถานศ ึกษา (Self-Assessment Report : SAR             
ประจำปีการศึกษา 256๔)  8. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ 
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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         
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (TQA) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติ โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบรูปแบบการ
บริหารสู ่ความยั ่งยืน (SW.PK.-DALIS Model) ในทุกกระบวนการทำงานการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เช่น ทาง
โรงเรียนได้จัดทําแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙ ทั้งด้านการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีความ
ปลอดภัย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ภาษานานาชาติ (Center for international languages learning : CHILL) 
ห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA) ห้องสำนักงานโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ฯลฯ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
เช่น กิจกรรมถนนปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ฯลฯ รวมถึงการที่ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เช่น ชมรมปูก้ามดาบ ฯลฯ 

โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีโครงการชัดเจน ดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนา
การศึกษาโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรรวมทั้งภาคี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการต่างๆ ผู้บริหาร อดีตผู้บริหารรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า ชมรมครูเก่าให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี การสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนในการมอบทุนและจัดหาทุนการศึกษาท้ังใน
ส่วนภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารและครูร่วมดูแลผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและความประพฤติ ร่วมกิจกรรมเพ่ือหา
งบประมาณพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างวัฒธรรมองค์กรที่เป็นระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง นอกจากน้ี
โรงเรียนยังมีการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีกับสถาบันอื่น ๆ ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ 
การทำ MOU คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสต่อระดับที่สูงขึ้น บริษัท TOT และบริษัท 
CAT Telecom ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ดไร้สาย เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
นอกจากนี้ผู้เรียนได้รับโอกาสฝึกฝนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จากความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านเจ้า
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อาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมใส่บาตรทุกวันจันทร์และ
วันสำคัญต่าง ๆ มีการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมโดยพระครู ในการอบรมบ่มเพาะความดีงาม  

โรงเรียนจัดให้มีสื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอทุกห้องเรียนรวมทั้งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูและผู้เรียน
ทั้งในแบบ On-Site และ On-Line เป็นการเตรียมพร้อมและขานรับความเปลี่ยนเปล่ียนแปลงของโลก อีกทั้งมี
การติดต้ังสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในโรงเรียนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ส่งผล
ให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีการเปิดช่องทางใน
การติดต่อสื ่อสารกับผู ้ปกครองหลายช่องทางทั ้งทางโปรแกรม Q-Home School, กลุ ่ม Line, Page 
Facebook และ Website เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างบ้านและโรงเรียน 

 
    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง 

๒. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อสร้างให้เกิดการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา OBECQA มาใช้ในการบริหารจัดการ 

 
    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)  
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) 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 ิ เคราะห์สภาพแวดล ้อมและศ ักยภาพ (SWOT)               
ระบบบริหารมุ ่งหาผลสัมฤทธิ ์ (RBM) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักการทำงานเป็นทีม  
(Team Work) 

หลักการบริหารสู่ความยั่งยืน (SW.PK.-DALIS Model) เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ (Smart Management) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา          
สู ่ม ืออาช ีพ (Smart Teacher) และการพัฒนาค ุณภาพนักเร ียนส ู ่ความเป ็นเล ิศ (Smart Students)                
สนองตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล             
มุ่งสู่การพัฒนาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (TQA) เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติ 
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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
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติและการนำไปใช้ 
ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยรูปแบบ Active Learning ผสมผสานรูปแบบ เทคนิค 
วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชาโดยเน้นทักษะการคิดรวมทั้งทักษะที่ต้องการใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพสโลกตามกระบวนการของการบริหารงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลสากล นักเรียนเป็นผู ้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ตาม
กระบวนการของการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม  

๒) ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครู            
ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ้ รวมทั ้งภูมิปัญญาท้องถิ ่น โดยการนำสื ่อมาประกอบ             
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์         
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 ้โดยใช้กิจกรรมให้ผู ้ เร ียนได้คิด               
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อย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่สำคัญต้องจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียนอย่างมีความสุข มีความศรัทธาในผู้สอน รักที่จะเรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งการนิเทศ       
การจัดการเรียนรู้นั ้น มีหัวข้อที่ระบุถึงการจัดการชั้นเรียนอย่างชัดเจน เช่น การมีส่วนร่วมของนักเรียน        
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น เมื่อนิเทศเสร็จก็จะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้คำแนะนำ     
การให้คำปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร เพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 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 ียนให้สอดคล้องก ับจ ุดประสงค์การเร ียนร ู ้ และมีร ูปแบบที ่ เหมาะสม                     
เพื่อให้ผลการทดสอบสะท้อน ความรู้ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้
อย่างแท้จริง สะท้อนผลการทดสอบไปยังผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นตามมาตรฐาน
ที ่แต ่ละรายว ิชากำหนด มีการว ิ เคราะห์ข ้อสอบเพื ่อสะท้อนถ ึงค ุณภาพของข ้อสอบ คร ูสามารถ                     
นำผลการวิเคราะห์ข้อสอบไปใช้พัฒนา ปรับปรุง ข้อสอบของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ครูมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   

5)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนได้สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ DALIS MODEL เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  อาทิ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การนำเสนอผลงานดีเด่น (Best practice) ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  มีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคน โดยผู้เชี่ยวชาญท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ใช้การนิเทศภายในเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใช้ DALIS MODEL ดังน้ี 
     D = Design การวางแผนปฏิบัติโดยผู้นำและทีมงานร่วมมือกัน 

กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาเริ่มจากการวางแผนการนิเทศโดยผู้นำและทีมงานร่วมมือกัน  
ปัจจัยสนับสนุนการนิเทศที่สำคัญเริ่มจากผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับทีมงานอันประกอบด้วย กลุ่มบริหาร
วิชาการ ทีมนิเทศภายในสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ ร่วมมือกันทำงาน ตั้งแต่การวางแผนการนิเทศ การ
ดำเนินการนิเทศ ตลอดจนการประเมินผลการนิเทศ 
     A = Action  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติและปรับปรุง 
 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติและปรับปรุงโดยผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มบริหารวิชาการ ทีมนิเทศ
ภายในสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ ร่วมมือกันดำเนินงานตามขั้นตอนในการนิเทศภายในสถานศึกษา โดย
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งนั้น จะประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทีมนิเทศภายในสถานศึกษา 
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     L = Learning แลกเปล่ียนเรียนรู้ ติดตามประเมินผล สร้างนวัตกรรม 
 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามประเมินผล สร้าง
นวัตกรรม โดยผู้ที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจะได้รับผลการนิเทศ (Feedback) โดยตรงจากผู้ท่ี
ไปนิเทศในลักษณะของการสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละรายวิชานอกจากนี้ทีมนิเทศการจัดการเรียนการสอนมีการติดตามประเมินผลจากการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งร่วมคิด ร่วมสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไป
แก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     I = Integrationบูรณาการเช่ือมโยง 
 การบูรณาการเชื่อมโยงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมการ
เรียนรู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันควบคู่กับการติดตามตรวจสอบ และนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
     S = Sustainability การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 ผลที่ได้รับการจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอนำไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและสมรรถนะที่สำคัญของหลักสูตร ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีข้ันตามลำดับ 

 
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/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลรางวัลสนับสนุน  รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนดีเด่นด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้        
ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
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2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผลจากการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้         

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ ทำให้ครูสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้แก่นักเรียนได้  

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1.  แผนการจัดการเรียนรู ้ 2. จำนวนทรัพยากรสื ่อใน            
โรงเรียน 3. ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 256๔ 4. รายงานสรุปผลพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 
3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ผลการพัฒนาครูผู ้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก            

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

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 1. รายชื ่อครูที ่ส ่งหน่วยและแผนการจัดการเร ียนรู้                 
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 ุณภาพผู้เร ี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 
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1. โรงเรียนมีการนิเทศการสอนที่เป็นระบบ และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภานนอก มาให้คำแนะนำอย่างกัลยาณมิตร  

2. ครูมีความรู้ความสามารถ ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่มานิเทศ 
ส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ ที่แต่ละรายวิชากำหนด
ไว้  

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. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา 
(ปพ .5)  6. แบบบ ันท ึกคะแนนการว ัด  ประเม ินผล   7. รายงานสร ุปผลการว ิ เคราะห ์  ข้อสอบ                          
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 นอกจากท่ีครูจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้รับความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการสอน
ของตนแล้ว ครูยังเกิดทักษะการทำงานกลุ่ม ได้รับฟังความคิดเห็นของผู ้อื ่นและร่วมแสดงความคิดเห็น       
ของตนเอง เกิดความสามัคคีในองค์กรและเป็นการพัฒนาองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมอีกด้วย นำเสนอผลงาน 
ของครูของแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ทำให้ครูในโรงเรียนได้รับความรู ้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
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การสอน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกิจกรรมและพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

๓. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู และเป็นเวทีให้ครูได้นำเสนอ
ผลงานของตนเองหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีที่ให้ครูได้พัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands on) และครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง                  
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 
โรงเรียนดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ DALIS 

MODEL เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ระบบการนิเทศผ่านระบบผู้เชี่ยวชาญ และครูอาวุโส จึง
ทำให้ผู้สอนพบปัญหาและสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนต่อไป โรงเรียนจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสุขกับการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่แบบอนนไลน์ ครูมีความรู้ความสามารถ ทำให้เกิดการพัฒนา
ตนเองตามคำแนะนำของครูนิเทศ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการ
เรียนรู้ที่แต่ละรายวิชากำหนดไว้ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นผุ้ใฝ่เรียนรู้ เมื่อครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถหรือผลงาน ผู้เรียนกระตือรือล้นที่จะปรับปรุงผลงานตนเอง อีกทั้งผู้ปกครองให้
ความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ช่วยติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้เรียน ส่งผลให้เกิดพัฒนา
ผลงานที่ครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู และเป็นเวทีให้ครูได้
นำเสนอผลงานของตนเองหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีที่ให้ครูได้พัฒนาการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands on) และครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

     
3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
โรงเร ียนจัดหาสื ่อและเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยอย่างหลากหลาย เพื ่อใช้ในการเร ียนการสอน                 

และการพัฒนางานด้านวิชาการ  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาครู เพื่อผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียน
การสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื ่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้              
และจัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
อาจจำเป็นต้องมีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึง มีความอยากรู้ อยากเรียนและมีความสุข      
ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้สมาร์ทโฟน หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 
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ควรจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม PLC ทุกกลุ่ม รวมถึงมีการ
รวบรวมนวัตกรรมและผลการวิจัยที่เกิดจากการนำนวัตกรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  

    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เน้น

ทักษะการคิดคำนวณบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ เป็นไปในรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
อย่างมีคุณภาพ  

4. การปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ (Best Practice)  
โรงเรียนดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ DALIS MODEL 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้ DALIS MODEL ดังน้ี 
     D = Design การวางแผนปฏิบัติโดยผู้นำและทีมงานร่วมมือกัน 
     A = Action  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติและปรับปรุง 
     L = Learning แลกเปล่ียนเรียนรู้ ติดตามประเมินผล สร้างนวัตกรรม 
     I = Integrationบูรณาการเช่ือมโยง 
     S = Sustainability การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ส่งผลให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระบวนการนิเทศทำให้
ครูสร้างสรรค์กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน ให้เต็มศักยภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ การ
คิดเชิงเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชื่อมโยง และการคิดอย่างสร้างสรรค์ และท้ายที่สุดคือการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และนำไปสู่การรักการเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิต (Lifelong Learning) ได้เปลี่ยนบทบาท
ของคร ู ผ ู ้ สอนผ ู ้ ท ี ่ ถ ่ ายทอดความ รู้ ให ้น ั ก เ ร ี ยนแบบทาง เด ี ยวกลาย เป ็นผ ู ้ ว า งแผนก ิ จกรรม  
เป็นผู ้สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเจรจาโต้ตอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื ่อให้ผู ้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้สอนและเพื่อนๆในชั้นเรียน เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียน
ประสบความสำเร็จในการเรียน และจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เปิด
โอกาสให้มีการบูรณาการทั้งเนื้อหาสาระ วิธีการ และฝึกให้ผู้เรียนได้มีการบูรณาการเนื้อหาสู่การประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารท่ัวไป กลุ่ม
งานต่างๆ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ทำให้นักเรียนเกิดศักยภาพสูงสุดใน
การเรียนรู้ การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นำมาซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ
ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี ๔ งานสนองพระราชดำริ 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   2.1 กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น

กิจกรรม บูรณาการ โดยผ่านโครงการและกิจกรรมลงสู ่การจัดทำหน่วยการเรียนรู ้ แผนการจัดการ
เร ียน รู้ เพ ื ่ อข ับเคล ื ่ อนการดำเน ินงานสวนพฤกษศาสตร ์ โรง เร ียนอย ่ างต ่อ เน ื ่ อง  และประชุม 
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่นและเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงาน 
สวนพฤกษศาสตร ์ โรงเร ี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 เพื่อสร้างความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่มีสภาพพื้นที่ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีระบบน้ำทะเล
เข้าและออกตามธรรมชาติเหมาะแก่การสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
การกระจายพันธุ์ และสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และเป็น
แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ แต่ด้วยบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชน จึงจัดโครงการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกิจกรรม นำไปสู่การ
ปฏิบัติ การอนุรักษ์รักษาดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต่อตนเองและชุมชนได้อย่างถูกวิธี โดยทางโรงเรียนจัด
กิจกรรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์หวงแหน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว จิตอาสาเก็บขยะ งด
การใช้โฟมและถุงพลาสติก จำเป็นต้องอาศัยกลุ่มการสร้างเครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน แบบมี
ส่วนร่วมกับในทุกภาคส่วน ส่วนกิจกรรม TO BE NUMBER จัดต้ังข้ึน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ซ่ึง
เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี เป็นองค์ประธาน ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแส
นิยมท่ี เอื ้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. การเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน            
๓. การสร้าง 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 
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TO BE NUMBER ONE  รวมถึงมีการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE สัญจรและศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบูรณาการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและ 
หลากหลาย นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงได้มีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและเผยแพร่สู่ชุมชนเห็นความสำคัญ 
ของพืชพรรณ เกิดความรัก หวงแหน และรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และร่วมกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ การอนุรักษ์รักษาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต่อตนเองและชุมชนได้
อย่างถูกวิธี นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด นักเรียนกล้า แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ๑. งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ โดย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ๒. รางวัลต้นแบบระดับทอง ชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ในสถานศึกษา ระดับประเทศ  โครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ๓. โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น 

 
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
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อีกทั้งอนุรักษ์และหวงแหน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว จิตอาสาเก็บขยะ งดการใช้โฟม
และถุงพลาสติก จำเป็นต้องอาศัยกลุ่มการสร้างเครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน แบบมีส่วนร่วมกับ
ในทุกภาคส่วน 

 
    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
โรงเรียนจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียนและมีความต่อเนื่อง  

จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พืชพรรณในท้องถิ่นไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและขยายผลการนำไปใช้ในครอบครัวและชุมชน รวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับพันธ์ุไม้ 
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    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
ส่งเสริมองค์กรและเครือข่ายให้น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน         
เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาชมรมให้เกิด
รูปธรรม และยั่งยืน สร้างความตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของปัญหายาเสพติดในโรงเรียน รวมทั้งจูงใจ 
เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนให้เข้มแข็ง
และ 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 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

ความต้องการช่วยเหลือ 
๑. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกตามท่ีโรงเรียนต้องการ และจำเป็นมากท่ีสุด 
๒. พัฒนาครูผู้สอนในการวางแผนพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๓. การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้
สอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ การพัฒนาผู้เรียนในยุค ๔.๐ 

๔. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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 67.75 มีผล
การ เร ี ยน เฉล ี ่ ย ในรายว ิ ชา
ภาษาไทยพื้นฐาน อยู่ในระดับดี
ข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

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

๒. ผู้เรียนร้อยละ 91.09 มีผล
การเรียนเฉลี ่ยในรายวิชาการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ (IS) อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๓. ผู ้เรียนร้อยละ ๓๕ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๓. ผู้เรียนร้อยละ 41.42 มีผล
การ เร ี ยน เฉล ี ่ ย ในรายว ิ ชา
ภาษาอ ังกฤษพื ้นฐาน อยู ่ ใน
ระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๔. ผู ้เรียนร้อยละ ๕๐ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ฟัง-พูด อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๔. ผู้เรียนร้อยละ 39.02 มีผล
การ เร ี ยน เฉล ี ่ ย ในรายว ิ ชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด อยู่ในระดับ
ดีข้ึนไป 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๕. ผู ้เรียนร้อยละ ๕๐ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับดีข้ึน
ไป 

๕. ผู้เรียนร้อยละ 40.75 มีผล
การ เร ี ยน เฉล ี ่ ย ในรายว ิ ชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยู่
ในระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๖. ผู ้เรียนร้อยละ ๕๐ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๖. ผู้เรียนร้อยละ 61.25 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 ๙0 ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่
ในระดับ ดีข้ึนไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90.91 ผ่าน
ก า รประ เ ม ิ น ก า รอ ่ า น  คิ ด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒. นักเรียนร้อยละ ๙0  ผ่านการ
ประเม ินสมรรถนะสำค ัญของ

๒ .  น ักเร ียนร ้อยละ  90.35  
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 ๕๐ มีชิ ้นงาน
จากการทำโครงงาน/ผลงาน
ประด ิษฐ ์ ใหม ่  อย ่ า งน ้ อย ปี
การศึกษาละ 1 ช้ิน 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๕๔ มีชิ้นงาน
จากการทำโครงงาน/ผลงาน
ประด ิษฐ ์ ใหม ่  อย ่างน ้อยปี
การศึกษาละ 1 ช้ิน 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 
ร้อยละ ๕๐ มีนวัตกรรมท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานใน
โรงเรียน คนละ 1 ช้ิน 

2. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ร้อยละ ๕๒ มีนวัตกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้และเผยแพร่
ผลงานในโรงเรียน คนละ 1 ช้ิน 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

(๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

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

๑. ผู้เรียนร้อยละ 90.80 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. ผู้เรียนร้อยละ 68.97 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 71.66 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 68.35 มีผล
การเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ 3 ข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

4. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 

4. ผู้เรียนร้อยละ 77.01 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 52.53 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 97.56 มีผล
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
5. มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 

7. ผู ้เร ียนร้อยละ ๘๐ มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 3 ข้ึนไป 

7. ผู้เรียนร้อยละ 92.33 มีผล
การเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

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

8. ผู้เรียนร้อยละ 87.50 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 8.90 

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 8.63 

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 94.91 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 ๕๔ 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑ )   การม ีค ุณล ักษณะและ
ค่านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๘ มีผลการ
ประ เม ิ นค ุณล ั กษณะอ ั น พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดี
ข้ึนไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 97.78 มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ
ดีข้ึนไป 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความ
ภาคภ ูม ิ ใจในขนบธรรมเน ียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มี
ความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่า
และ ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้

๑. ผู ้เร ียนร้อยละ 97.33  มี
ค ว า ม ภ า ค ภ ู ม ิ ใ จ ใ น
ขนบธรรมเน ี ยม  ประเพณี  
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความ
กตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและ 
ใช้ภาษาไทยในการสื ่อสารได้

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ 
และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ 
และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

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

๑. ผู ้เร ียนร้อยละ ๑๐๐ มีการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 98.12 มีการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม 

๑ . ผู ้ เร ียนร ้อยละ 100 สุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ตาม 
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 และเ อ้ือต ่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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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 256๔ 

 
70 

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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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 256๔ 

 
71 

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 . จัดทำและพัฒนาหลักสูตร

ส ถ านศ ึ ก ษ า ท่ี ม ี โ ค ร ง ส ร ้ 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 ั ด ก ิ 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  และนำเสนอการจัด

ก ิ จ ก ร ร มก า ร เ ร ี ย น รู้  ท ุ ก ปี

การศึกษา 

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  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคม

1. สถานศึกษาม ีอาคารเร ียน 

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และห้อง

สนับสนุนที ่เพียงพอและเอื ้อต่อ

การเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน 

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และ

ห้องสนับสนุนท่ีเพียงพอต่อ

นักเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้            

ภาษานานาชาติ (Center for 

international languages 

ตาม 

เป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ที ่ เอื ้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

(ต่อ) 

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 

 
 
  



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 256๔ 

 
74 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

๓ .๑ จ ัดการเร ียนร ู ้ผ ่ าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติ 

จร ิ ง  และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

1. ครูร้อยละ ๙๒ 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  9๗  ม ี การ

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 การจัด

ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ โดยใช้

กระบวนการคิด และปฏิบัติ

จริง สามารถนำความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

2. ครูร้อยละ ๙๒ จัดกิจกรรม

การเร ียนการสอนด ้วยการ

ปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม สรุป

องค์ความรู้และนำเสนอผลงาน 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

๒. ครูร้อยละ ๙๗ จัดกิจกรรม

การเร ียนการสอนด้วยการ

ปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม สรุป

องค ์ ความร ู ้ และนำ เสนอ

ผลงาน อย่างน้อยปีการศึกษา

ละ ๒ คร้ัง 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

3. ครูร้อยละ ๙๒ มีนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ชิ้น และมีการ

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๓. ครูร้อยละ ๙๗ มีนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียน

ละ 1 ชิ้น และมีการเผยแพร่

และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทั ้งใน

และนอกสถานศึกษา 

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  ๙๒  ใ ช ้ ส่ื อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

จัดการเร ียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างโอกาส

ให้ผู ้เรียนแสวงหาความรู ้ด้วย

ตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

1 .  ค รูร ้ อยละ  ๙๗  ใช ้ ส่ื อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

ต น เ อ ง ด ้ ว ย ว ิ ธ ี ก า ร ท่ี

หลากหลาย เช ่น คร ู ใช ้ G 

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) 

suite applications เพ่ือใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ 

2. คร ูร ้อยละ ๙๒ ใช ้แหล่ง

เร ียนร ู ้ภายในและภายนอก

โรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ในการจัดการเร ียนร ู ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. ครูร ้อยละ ๙๗ 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 ๙๒ การวิเคราะห์

หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล การออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้ ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ี

ดีกับนักเรียน จัดบรรยากาศใน

ห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๑. ครูร้อยละ ๙๗ การวิเคราะห์

หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคล การออกแบบ

แผนการจ ัดการเร ียนร ู ้ โดย

บ ู ร ณ า ก า ร ก ั บ ง า น ส ว น

พ ฤ กษ ศ า ส ต ร ์ โ ร ง เ ร ี ย น 

โครงงานคุณธรรม และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน 

จัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ

นำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๑. ครูร ้อยละ ๙๒ มีแผนการ

จัดการเรียนรู้ที ่มีองค์ประกอบ

ของการวัดประเมิน วิธีการวัด 

เครื ่องมือที ่ใช้ และเกณฑ์การ

ตัดสินการประเมิน  

๑. ครูร้อยละ ๙๗ มีแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ

ของการวัดประเมิน วิธีการวัด 

เครื่องมือที่ใช้ และเกณฑ์การ

ตัดสินการประเมิน  

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ

นำผลมาพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 

๒. ครูร้อยละ ๙๒ มีเคร่ืองมือวัด

และวิธีการวัดประเมินผลตาม

สภาพจริง 

๒. ครูร้อยละ ๙๗ มีเครื่องมือ

วัดและวิธีการวัดประเมินผล

ตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย ตรงตามตัวช้ีวัด 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ

การวัดประเมินผลตามสภาพ

จริง  

๓ .   ผ ู ้ เ ร ี ย น ร ้ อ ยละ  ๙๗        

ได้รับการวัดประเมินผลตาม

สภาพจร ิ ง  ด ้ วยว ิ ธ ี การ ท่ี

หลากหลาย ตรงตามตัวช้ีวัด  

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๔. ครูร้อยละ ๙๒ มีการบันทึก

หลังสอนเพื่อสรุปผลการจัดการ

เรียนรู้  

๔. ครูร้อยละ ๙๗ มีการบันทึก

หล ั งสอนเพ ื ่ อสร ุปผลการ

จัดการเรียนรู้ ระบุจุดเด่นจุด

ด ้อยของน ัก เร ี ยนเพ ื ่ อหา

วิธีการซ่อมเสริมผู้เรียน  

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๕ .  คร ูร ้อยละ  ๑๐๐  จ ัดทำ

เอกสารการพัฒนาผู้เรียน  

๕ . ครูร ้อยละ ๑๐๐ จัดทำ

เอกสารการพ ัฒนาผ ู ้ เร ียน

อย่างเป็นระบบ  

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

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

1. ครูร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมชุมชน

แห ่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาชีพ 

( Professional Learning 

Community: PLC) ระหว่างครู

และผ ู ้ เ ก ี ่ ยวข ้อง  พร ้อม ท้ัง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพ ื ่อพ ัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

1. ครูร้อยละ  ๙๗ เข้าร่วม

ช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้ทาง

ว ิ ช า ช ี พ  ( Professional 

Learning Community: 

PLC) ร ะ ห ว ่ า ง ค ร ู แ ล ะ

ผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง  พ ร ้ อ ม ท้ั ง

แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้และให้

ข ้ อ ม ู ล ส ะท ้ อ นกล ั บ เ พ่ื อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

2. จัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ 

แสดงผลงานครู นักเรียนอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 

๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แสดงผลงานครู นักเรียนอย่าง

น้อยปีละ ๒ ครั้งผลงานดีเด่น 

( Best practice) ข อ ง ก ลุ่ ม

สาระการเรียนรู้    ต่าง ๆ มี

การประเมินการจัดกิจกรรม

สูงกว่า

เป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

การเรียนการสอนของครูทุก

คน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน

และภายนอก 
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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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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

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 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 256๔ 

 
81 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
§ คำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

§ ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

§ ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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คำสั่ง  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ที่  ๕๔ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

......................................................................... 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ให้สถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังต่อไปนี ้
             ๑. ที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา และเสนอแนวทาง กำกับ และติดตามเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบอนุมัติรายงานประจำปี  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. นายสมนึก         จริตงาม   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร. ดนัยศักดิ์    กาโร   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๓. ดร.คำนึง           สิงห์เอี่ยม   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๔. นายโชคชัย        องศ์สันติภาพ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. นายสสมศักดิ์     บุญแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. นายพิสิษฐ์          เพชรประดับสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๗. นายปิยพงศ์       เกาะเหม   ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดทำ
รายงานประจำปี  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ประกอบด้วย 

๑. นายมนตร ี พรผล  ผู้อำนวยการโรงเรยีน      ประธานกรรมการ 
๒. นางพรทิพย ์ ประทีป ณ ถลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๔. นางรัตนาภรณ ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๕. นางสาวภัคทนัน คำสุริยา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๖. นางวัลด ี  หลักฐาน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๗. นางวรรณ ี  สืบกระพันธ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๘. นายเฉลิมศักดิ ์ ไชยนันทร ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๙. นายธวัชชัย ทิพย์รงค ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๑๐. นางสาวกนกพร เจริญรัตน ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
๑๑. นางสาวธนิกานต ์ กันฑะวงศ ์  ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการจัดรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานต่างๆ มีหน้าที่ศึกษาตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปและ
รายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วยมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๗. มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร ่

ประกอบด้วย 
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๑. นางขจิตศร ี  พวงแก้ว 
๒. นางวรรณ ี  บุญเต็ม 
๓. นายก้องเกียรต ิ  นุชเครือ 
๔. นางสาวสุภาวรรณ     วรนพกุล 
๕.    นางสาวกนกนภัส  สืบสิน 
๖.    นางสุภาวรินทร ์  เบญจเลิศยานนท ์
๗.    นายรตนชยธรลภณ  วงศ์แก้วมูล 
๘.    นายวรศักร์              ณ นคร 
๙.    นางสาวสุทธิพร  ศรีจำรัส 
๑๐.  นางสาวเมธาว ี  ยอดไกรศรี     

 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ประกอบด้วย 
๑.   นางวรรณ ี สืบกระพันธ ์      
๒.   นางสาวทิพพิมล  รักธรรม 
๓.   นางเพลนิพิศ   ทองบุญช ู 
๔.   นายพงษ์ศักดิ ์ รองสวัสดิ ์
๕.   นางสาวปุณยวีย ์ กออำไพ 
๖.   ว่าที่ร้อยตรี ดุสิต บ้านนบ 
๗.   นางสาวนฤมล วงษ์งาม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

ประกอบด้วย 
๑. นายธวัชชัย ทิพย์รงค ์
๒. นายเฉลิมศักดิ ์ ไชยนันทน ์
๓. นางอโนทัย วรรณทอง 
๔. นางสาวพิมพ์ณดาบุญสพ 
๕. นางสาวรัฐพร  บูรณะขจร 
๖. นางสาวบุณยวีร์   เตชะภัททวรกุล   
๗. นางสาวณัฐรินีย์  สุดเม่ง 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ประกอบด้วย 
๑. นางอรพิน อยู่คง 
๒. นายดำรงศักดิ ์ อมรสุรศิร ิ
๓. นางอัจฉรา   ขาวพุ่ม 
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๔. นางสายชล จันทรกุล 
๕. นางสาววิไลลักษณ ์ถิ่นพังไกร 
๖. นางพรมิาภา ทองเกื้อ 
๗. นายศุภฤทธิ์  เกตุสกุล 
๘. นางสาววิชยา ฟูจิตร ์
๙. นางสาวศิริพร สุดตรง 

 
มาตรฐานที่ ๔  งานสนองพระราชดำร ิ

4.1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4.2 โครงการ TO BE NUMBER ONE  
4.3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประกอบด้วย 
๑. นางวิไลพร จันเสงี่ยม 
๒. นายอรรถชัย มีสุข 
๓. นางจุฑาทิพย ์ มีสุข 
๔. นางสาวศิรินันท ์มานุ้ย  

 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

(นายมนตรี  พรผล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น
เครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติประจำปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับท่ัวไป 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหน่ึง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับกา
ระประกันคุณภาพภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑    

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบ ท้ายประกาศ น้ี 

ประกาศ   ณ  วันท่ี ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                           
    (นายมนตรี  พรผล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  
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มาตรฐานการศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา  
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

 ๗) มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร ่
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน    
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๔ งานสนองพระราชดำร ิ
 ๔.๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๔.๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE  
    ๔.๓ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๔ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
ของชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  แผนปฏิบัติประจำปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการะประกัน
คุณภาพภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จึงกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบ ท้ายประกาศ นี ้

ประกาศ   ณ  วันที่ ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                             

 

                (นายมนตรี  พรผล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  
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กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานท่ี  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

       1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
(๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามหลักสูตร 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ (IS) อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๓ . ผ ู ้ เร ียนร ้อยละ  ๓๕  ม ีผลการเร ียนเฉล ี ่ยในรายว ิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๔ . ผ ู ้ เร ียนร ้อยละ  ๕๐  ม ีผลการเร ียนเฉล ี ่ยในรายว ิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๕ . ผ ู ้ เร ียนร ้อยละ  ๕๐  ม ีผลการเร ียนเฉล ี ่ยในรายว ิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

(๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีข้ึนไป 

(๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี
การนำไปใช้และเผยแพร่ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีชิ้นงานจากการทำโครงงาน/ผลงาน
ประดิษฐ์ใหม่/รูปเล่มรายงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ช้ิน 
2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ ๕๐ มีนวัตกรรมที่เกิด
จากการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน คนละ 1 ช้ิน 

(๔) ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

(๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1. ผู ้เร ียนร้อยละ ๕๕ มีผลการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 
2. ผู ้เร ียนร้อยละ ๔๐ มีผลการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 
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3. ผู ้เร ียนร้อยละ ๔๕ มีผลการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ 3 ข้ึนไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 
5. ผู ้เร ียนร้อยละ ๓๕ มีผลการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ข้ึนไป 
6. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 
7. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 3 ข้ึนไป 
8. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ระดับ 3 ข้ึนไป 
9. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา   ปี
ท่ี 3 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ ร้อยละ 3 
10. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ   ร้อยละ ๓ 

(๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความพร้อม นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๗ )  ม ีผลงานการเข ียนรายงานเช ิงว ิชาการ/ 
บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

๑. ผู้เรียนที่ส่งผลงานการเขียนรายงานเชิง วิชาการ/บทความ/
รูปเล่มรายงาน และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารส่ือ
ออนไลน์ทางวิชาการที่จัดโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๕ 

       1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑)  การม ีค ุณล ักษณะและค่าน ิยมที ่ด ีตามท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. ผู ้เรียนร้อยละ 9๘ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒ .๑  ม ี เป ้ าหมายว ิ ส ั ยท ั ศน ์ และพ ันธก ิ จ ท่ี  

สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

๑. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ 

2. โรงเรียนมีพันธกิจ 
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๓. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1. มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนา

องค์กรอย่างเป็นระบบ 

2. มีการมอบหมายงานโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถ

ของบุคลากร 

3. มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้หลัก 

PDCA และหลักธรรมาภิบาล 

4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที ่มี

ประสิทธิภาพ 

5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. การน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติ 

๙. ด้านสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพ 

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

1. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับ

ความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน และ

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ตามความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียน 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญ 

ทางวิชาชีพ 

๑. ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามตรงตามที ่สถานศึกษา

กำหนด  

๒. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต้องการของ

ตนเองและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อ

ปี 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี 

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และ

ห้องสนับสนุนท่ีเพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สวยงาม 

ร่มร่ืน สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ

บริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็ม

ศักยภาพ 

2. สถานศึกษามีการส่งเสร ิมการใช้ส ื ่อ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 

จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

1. ครูร้อยละ ๙๒ จัดการเรียนรู ้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. ครูร้อยละ ๙๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติ

จริงผ่านกิจกรรม สรุปองค์ความรู้และนำเสนอผลงาน อย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

3. ครูร้อยละ ๙๒ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ช้ิน และมีการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง

ในและนอกสถานศึกษา 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 

รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ ๙๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียน

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

2. ครูร้อยละ ๙๒ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ๑. ครูร้อยละ ๙๒ การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี

กับนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๑. ครูร้อยละ ๙๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบของ

การวัดประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ และเกณฑ์การตัดสิน

การประเมิน  



                                                                                                            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  
                                                      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
๒. ครูร้อยละ ๙๒ มีเครื่องมือวัดและวิธีการวัดประเมินผลตาม

สภาพจริง 

๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

๔. ครูร้อยละ ๙๒ มีการบันทึกหลังสอนเพื่อสรุปผลการจัดการ

เรียนรู้ 

๕. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดทำเอกสารการพัฒนาผู้เรียน 

   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
        กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 

1. ครูร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) ระหว่างครูและ

ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานครู นักเรียนอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

มาตรฐานท่ี ๔ งานสนองพระราชดำริ  

    ๔.๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     ๑ .  ผู ้ เร ียนร ้อยละ ๙๘ มีส ่วนร ่วมปฏิบ ัต ิการเร ียนร ู ้ ๕ 

องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและพืชศึกษา 

๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    ๔.๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE  ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็น

คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจผู้อื ่น แสดงออกอย่างเหมาะสม  

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE 

    ๔.๓ พัฒนาศูนย์การเรียนรู ้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โรงเรียนมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ที ่มีนวัตกรรม และนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผล 

    ๔.๔ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ การ

อนุรักษ์รักษาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต่อตนเองและ

ชุมชนได้อย่างถูกวิธี 

 


