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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปFการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
ตำบลตลาดใหญZ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทสรุปของผูfบริหาร 

              โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รหัส 1083400058 ต้ังอยู?เลขที่ 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ? 

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เปVดสอนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปYที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 6 มีบุคลากรทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด\วยผู\บริหาร จำนวน       

5 คน ครูผู\สอน จำนวน 143 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ จำนวน 52 คน จำนวนนักเรียน 3,000 คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มผีลการประเมิน ดังน้ี 

 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู\เรียน ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู\ทีเ่น\นผู\เรยีนเปaนสำคัญ ยอดเย่ียม 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ยอดเย่ียม 

 

ขfอมูล หลักฐานเชิงประจักษhท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2. แผนปฏิบัติการประจำปY พ.ศ.2564 

3. หลักสูตรสถานศึกษา 

4. สารสนเทศของสถานศึกษา 

5. ผลงานเด?นในรอบปY 

 

จุดเดZน 

 คุณภาพของผูfเรียน 

1) ผู\เรียนมีทักษะในการอ?าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได\อย?างดี มีผลงาน

แข?งขันทางวิชาการได\รับรางวัลชนะเลิศระดับต?าง ๆ จำนวนมาก 

2) ผลงานผู\เรียนทุกกลุ?มสาระการเรียนรู\ที่แสดงความสามารถในการคิดอย?างเปaนระบบ คิดสร\างสรรคh

ตัดสินใจแก\ปiญหาได\อย?างมีสติสมเหตุสมผล นักเรียนได\รับเกียรติบัตร รางวัลจำนวนมาก 

3) ผู\เรียนมีความรู\ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติ มีการคิดค\นนวัตกรรม แนวความคิดใหม? ๆ  
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4) ผู\เรียนมีความรู\ความสามารถในการประยุกตhใช\เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนา

ตนเองและสังคมในด\านการเรียนรู\ ใช\ทักษะเพื่อการศึกษาค\นคว\า การเขียนรายงานและการอ\างอิง และสามารถใช\

ทักษะการสื่อสารในด\านการพูด การฟiง การอ?าน การเขียน การติดต?อสื่อสารอย?างสร\างสรรคhและมีคุณธรรม 

5) ผู\เรียนบรรลุและมีความก\าวหน\าในการเรียนรู\ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในแต?ละปYในด\าน

ความรู\ ความเข\าใจ ทักษะ กระบวนการต?าง ๆ และสมรรถนะของผู\เรียน ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดอย?างเปaน

รูปธรรมและต?อเน่ือง รวมทั้งมีความก\าวหน\าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  

6) มีการดำเนินกิจกรรมส?งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด\านความซื ่อสัตยh และความมีระเบียบวินัย 

หลากหลายและต?อเนื่อง ได\รับความร?วมมือจากผู\ปกครองและนักเรียน พบว?า นักเรียนมีคุณลักษณะอนัพึง

ประสงคh 8 ประการ ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปYที่ 1 - 6 ปYการศึกษา 2564 สูงกว?าค?าเปmาหมาย 

8) ผู\เรียนรักษhศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ท\องถิ่น เห็นคุณค?า มีส?วนร?วมในการอนุรักษhวัฒนธรรม 

ไทย ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปiญญาไทย ภูมิใจในความเปaนไทย แสดงออกได\อย?างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน และ

เผยแพร?สู?สากล 

9) ผู\เรียนมีการยอมรับที่จะอยู?ร?วมกันบนความแตกต?างและหลากหลาย มีระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

10) ผู\เรียนมีสุขภาพร?างกายแข็งแรง มีน้ำหนัก ส?วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑhมาตรฐาน มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ และรู\จักปmองกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให\โทษ

และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงได\ มีสุขภาพจิต อารมณh สังคม และแสดงออกอย?างเหมาะสมแต?ละช?วงวัย 

สามารถอยู?ร?วมกับผู\อื่นอย?างมีความสุข เข\าใจผู\อื่น ไม?มีความขัดแย\งกับผู\อื่น 

11) ผู \เร ียนได\รับการส?งเสริมทักษะทางวิชาการ เพื ่อเตรียมการแข?งขันในเวทีระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

12) ผู\เรียนได\รับการส?งเสริมทักษะการสือ่สารภาษาสู?สากล 

ดfานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. การบริหารแบ?งโครงสร\างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข\าปฏิบัติงาน มีความรู\ 

ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การวางแผนและดำเนินการครบวงจร PDCA โดยใช\รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาสู?ความเปaนเลิศ POR-WOR Model การปฏิบัติงานผู\บริหาร สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน\าที่

อย?างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส?งผลให\นักเรียน ผู\ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั

การศึกษา 

2. ผลการดำเนินการพัฒนา ส?งผลให\โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีการบริหารงานวิชาการที่เน\นคุณภาพ

ของผู\เรียนรอบด\านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ?มเปmาหมายที่มีประสิทธิภาพ ครบถ\วนตามเกณฑh

มาตรฐานการศึกษา 

 3. ครูและบุคลากรตั้งใจปฏิบัติหน\าที่ มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง 

(Personal Self Assessment Report : PSAR) ทุกภาคเร ียนและปYการศึกษา เพื ่อประเมินตนเองและ

นอกจากนี้ยังได\มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโดยหัวหน\างาน หัวหน\ากลุ?มสาระและ
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เพื่อนร?วมวิชาชีพ เพื่อให\ครูผู\สอนได\นำผลการประเมินที่ได\ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ

วิชาชีพของตนให\มีประสิทธิภาพ 

 ดfานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนfนผูfเรียนเปjนสำคัญ 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมอย?างหลากหลายส?งเสริมให\นักเรียนเกิดการเรียนรู\ผ?านกิจกรรมทั้งในและนอก

สถานศึกษา ผ?านสื ่อเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมค?ายทางวิชาการ การให\นักเรียนเข\าร?วมกิจกรรมต?าง ๆ 

นอกเหนือจากการเรียนในห\องเรียน ทำให\นักเรียนเกิดการเรียนรู\ได\ดีและเกิดความสุขที่จะเรียนรู\ ให\นักเรียน

เข\าร?วมกิจกรรมต?าง ๆ ตามความสนใจทั้งเปaนรายบุคคลและรายกลุ?ม เปaนการส?งเสริมผู\เรยีนเต็มศักยภาพตาม

ความพร\อมและความแตกต?างของแต?ละบุคคล มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลประเมินผลของทุก

รายวิชา ให\สอดคล\องกับตัวช้ีวัดก?อนที่จะใช\วัดและประเมินผลนักเรยีน และมีการใช\แหล?งเรยีนรู\ในท\องถ่ินและ

ชุมชน นอกจากน้ีประสบความสำเร็จด\านการนำนักเรียนเข\าร?วมการแข?งทักษะทางวิชาการต?าง ๆ ของหน?วย

ในสังกัดและหน?วยงานภายนอกอย?างต?อเน่ืองจนได\รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติอย?างต?อเน่ือง 

 

จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของผูfเรียน 

1) ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส?งเสริมการพัฒนาทักษะของผู\เรียนในด\านการอ?าน การเขียน และการ

สื่อสาร เปaนโครงการประจำ มีการติดตามผลอย?างต?อเน่ือง และรายงานผลการพัฒนาเปaนรายปY 

2) เพิ่มขีดความสามารถของครูผู\สอนวิทยาศาสตรhและคณิตศาสตรh ให\สามารถสอนด\วยกระบวนการ 

เรียนรู\แบบมีส?วนร?วม ส?งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช\เทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู\ เน\นทักษะการ

คิดคำนวณบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ 

3) ส?งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช\เทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู\ เน\นทักษะการคิดข้ันสูง

บนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ ฝàกนักเรียนให\คิดอย?างเปaนระบบโดยเชื่อมโยงกับการคดิแบบ 

STEM เพื่อให\นักเรียนสามารถคิดแบบบูรณาการกลุ?มสาระได\ 

4) ส?งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ผู\เรียนทั้งในและนอกห\องเรียน ตามโครงการ/กิจกรรมอย?างต?อเน่ือง 

และให\มีการประเมินผลการเข\าร?วมกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให\มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

5) ส?งเสริมให\นักเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด\วยตนเอง ให\นักเรียนสร\างเอกลักษณhไทยและเพิ่ม

จำนวนโครงการอนุรักษhและพัฒนาสิ่งแวดล\อม ส?งเสริมการจัดทำโครงงานคุณธรรมด\านจิตสาธารณะ 

6) จัดกิจกรรมที่ส?งเสรมิให\นักเรยีนได\พัฒนาทกัษะ ความคิดสร\างสรรคh ค\นหาความถนัดความสามารถ 

ของตนเองทางด\านศิลปะ มีสุนทรียะ และศิลปะนิสัย อย?างต?อเน่ือง 

7) จัดกิจกรรมให\มีความหลากหลายมากขึ้น และสนับสนุนให\นักเรียนได\มีโอกาสร?วมกิจกรรมกับ 

หน?วยงานภายนอกสถานศึกษา 
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ดfานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. เปVดโอกาสให\ผู\ปกครองได\มีส?วนร?วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู\เรียน 

2. สร\างเครือข?ายความร?วมมือของผู\มีส?วนเกี่ยวข\องในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนให\มีความเข\มแข็ง

มีส?วนร?วมรบัผิดชอบต?อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

ดfานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนfนผูfเรียนเปjนสำคญั 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให\ทันต?อการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห?งการเรียนรู\ เน\นการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ มีความเปaนสากลมากขึ้น รวมทั้งควรมีการพัฒนาปรับปรุงให\เปaนไปตามที่กำหนดไว\ใน

แผนปฏิบัติการประจำปY  
 

แผนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับคณุภาพ  
 ดfานคุณภาพผูfเรียน 

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู\เรียนสู?ศตวรรษที ่21 

1) พัฒนาให\ผู\เรียนมีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจตามทฤษฎีพหุปiญญา 

2) พัฒนาให\ผู\เรียนมีความรู\และเกิดทักษะในศตวรรษที ่21 

3) พัฒนาให\ผู\เรียนมสีมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

4) พัฒนาให\ผู\เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณhของโรงเรียน 

5) พัฒนาให\ผู\เรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต รู\บทบาท สิทธิ และหน\าที่ ยอมรับกฎ กติกา อยู?ใน 

สังคมได\อย?างมีความสุข 

6) พัฒนาให\ผู \เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู ?บนพื้นฐานของความเปaนไทย โดยยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ดfานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการองคhกรด\วยระบบคุณภาพโดยใช\รูปแบบการ

บริหาร POR-WOR MODEL  

 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีพหุปiญญา 

แผนปฏิบัติงานที่ 4 สถานศึกษามีอาคารสถานที ่ภูมิทัศนhและสิ่งแวดล\อมที่สะอาด ร?มรื่น ปลอดภัย 

และเอื้อต?อการเรียนรู\ของผู\เรียนในศตวรรษที ่21 

แผนปฏิบัติงานท่ี 5 ภาคีเครือข?ายทุกภาคส?วน ทั้งในและต?างประเทศมีส?วนร?วมในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย?างเต็มศักยภาพ 
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 ดfานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนfนผูfเรียนเปjนสำคญั 

แผนปฏิบัติงานท่ี 6 ครูและบุคลากรมีความรู\ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 แผนปฏิบัติงานท่ี 7 ครูและบุคลากรมีความเปaนครูมืออาชีพในศตวรรษที ่21 

 แผนปฏิบัติงานท่ี 8 พฒันานักเรียนให\เปaนผู\นำที่ดีขององคhกร ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

 

 

 

 

 

 

          (นายวัชรศักด์ิ  สงคhปาน) 

          ผู\อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

         12 พฤษภาคม 2565 
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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปYการศึกษา 2564 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ฉบับนี้ จัดทำ

ข้ึนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข\อ 3 ระบุให\สถานศึกษาจัดส?งรายงานผลการ

ประเมินตนเองให\แก?หน?วยงานต\นสังกัดหรือหน?วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปaนประจำทุกปYเพื่อรายงานผล

การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท\อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปaนผลสำเร็จจากการ

บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล\องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได\แก? คุณภาพ

ของผู\เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน\นผู\เรียนเปaนสำคัญ เพื่อ

นำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปYที่ผ?านมาต?อหน?วยงานต\นสังกัด หน?วยงานที่เกี่ยวข\อง ตลอดจน

เผยแพร?ต?อสาธารณชนได\รับทราบ และเตรียมความพร\อมในการรับการประเมนิภายนอก โดยสำนักงานรับรอง

มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคhการมหาชน) ต?อไป 

  ขอขอบคุณคณะครู ผู\ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู\ที่มีส?วน

เกี่ยวข\องทุกฝêายที่มีส?วนร?วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปYการศึกษา 2564 ฉบับน้ี  

คณะผู\จัดทำหวังเปaนอย?างย่ิงว?าเอกสารรายงานฉบับน้ี จะเปaนประโยชนhต?อการนำไปใช\ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในปYการศึกษา 2565 ต?อไป 

 

 

 

 

             (นายวัชรศักด์ิ  สงคhปาน) 

          ผู\อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

         12 พฤษภาคม 2565 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน\า 
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สารบัญ 8 
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สZวนท่ี 1   
ขfอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ขfอมูลท่ัวไป 
 ช่ือสถานศึกษา : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

 ที่อยู? : 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ? อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

 สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง 

 โทรศัพทh : 076-212075 โทรสาร : 076-213922 E-Mail : pkw@pkw.ac.th 

 เปVดสอน: ระดับมัธยมศึกษาปYที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปYที่ 6 

 

1.2  ขfอมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
 1) จำนวนบุคลากร                   (ข\อมูล ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2565) 

บุคลากร ผูfบริหาร ขfาราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจfาง เจfาหนfาท่ี
อ่ืน ๆ 

รวมท้ังหมด 

จำนวน 5 143 8 21 23 200 

 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร        (ข\อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565) 

บุคลากร ต่ำกวZาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 
จำนวน - 139 60 1 200 
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 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน      (ข\อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565) 

สาขาวิชา จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแตZละสาขาวิชา (ชม./สัปดาหh) 

1. บริหารการศึกษา 18 12.31 

2. ภาษาไทย 12 17.15 

3. คณิตศาสตรh 20 18.22 

4. วิทยาศาสตรhและเทคโนโลยี 27 15.67 

5. ภาษาต?างประเทศ 23 18.26 

6. สงัคมศึกษา 15 17.89 

7. สุขศึกษา 8 15.41 

8. ศิลปะ 7 17.75 

9. การงานอาชีพ 8 15.10 

10. พัฒนาผู\เรียน 5 17.25 

รวม 143 16.50 

 

1.3 ขfอมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน ปYการศึกษา 2564 รวม 3,000 คน              (ข\อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนหfอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตZอหfอง 
ชาย หญิง 

ม.1 15 305 241 546 36.40 

ม.2 14 293 228 521 37.21 

ม.3 13 277 207 484 37.23 

รวม 42 875 676 1,551 36.93 
ม.4 14 247 231 476 34.00 

ม.5 14 248 218 466 33.29 

ม.6 14 280 225 505 36.07 

รวม 42 775 674 1,449 34.50 
รวมท้ังหมด 84 1,650 1,350 3,000 35.71 
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1.4 ขfอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปFการศึกษา 2564 
     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) ร\อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต?ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 ปYการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 

รายวิชา (พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

h  

วิท
ยา

ศา
สต

รh 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 793 701 841 2,606 759 1,799 1,413 535 

ม.2 616 534 643 2,613 651 1749 1,457 485 

ม.3 461 783 713 2,330 819 1,861 1,412 454 

ม.4 400 652 1,118 501 700 906 866 233 

ม.5 383 644 436 1,576 617 871 891 744 

ม.6 548 700 588 1,414 748 933 963 966 

รวม 3,201 4,014 4,339 11,040 4,294 8,119 7,002 3,417 

จำนวนนักเรียน 5,987 5,987 6,228 14,118 5,987 9,085 7,536 3,581 

รfอยละ 53.47 67.05 69.67 78.20 71.72 89.37 92.91 95.42 

 

2) ร\อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินการอ?าน คิดวิเคราะหh และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 

     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที ่6 ปYการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รfอยละ 
ไมZผZาน ผZาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 1,097 1 0 1 1,095 1,096 99.91 

ม.2 1,049 0 1 33 1,015 1,048 99.90 

ม.3 969 0 1 0 968 968 99.90 

ม.4 968 0 11 12 945 957 98.86 

ม.5 930 4 5 5 916 921 99.03 

ม.6 1,009 0 10 6 993 999 99.01 

รวม 6,022 5 28 57 5,932 5,989 99.44 
รfอยละ 100.00 0.08 0.46 0.95 98.51 99.44  
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3) ร\อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคhในระดับดีข้ึนไป 

     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที ่6 ปYการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รfอยละ 
ไมZผZาน ผZาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 1,097 0 0 0 1,097 1,097 100.00 

ม.2 1,049 0 0 12 1,037 1,049 100.00 

ม.3 1,007 0 1 0 1,006 1,006 99.90 

ม.4 968 0 8 5 955 960 99.17 

ม.5 934 1 0 7 926 933 99.89 

ม.6 1,009 0 5 7 997 1,004 99.50 

รวม 6,064 1 14 31 6,018 6,049 99.74 
รfอยละ 100.00 0.02 0.23 0.51 99.24 99.74  

 

4) ร\อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    พุทธศักราช 2551 ปYการศึกษา 2564 ระดับ ดี ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 

    4.1) ร\อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะของผู\เรียนช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 3 ในระดับดีข้ึนไป 

สมรรถนะสำคญั 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รfอยละ 

ไมZผZาน ผZาน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 22 35 427 462 95.45 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 20 48 416 464 95.87 

3. ความสามารถ 
ในการแกfป|ญหา 

- 13 52 419 471 97.31 

4. ความสามารถใน
การใชfทักษะชีวิต 

- 14 21 449 470 97.11 

5. ความสามารถใน
การใชfเทคโนโลย ี

- 2 32 450 482 99.59 

รวม - 71 188 2,161 2,349 97.07 
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     4.2) ร\อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินสมรรถนะของผู\เรียนช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 ในระดับดีข้ึนไป 

สมรรถนะสำคญั 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รfอยละ 

ไมZผZาน ผZาน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 17 36 452 488 96.63 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 15 29 461 490 97.03 

3. ความสามารถ 
ในการแกfป|ญหา 

- 28 41 436 477 94.46 

4. ความสามารถใน
การใชfทักษะชีวิต 

- 4 26 475 501 99.21 

5. ความสามารถใน
การใชfเทคโนโลย ี

- 10 29 466 495 98.02 

รวม - 74 161 2,290 2,451 97.07 
 

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปYการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.66 37.43 36.80 

คณิตศาสตรh 63.94 24.75 24.47 

วิทยาศาสตรh 50.44 31.67 31.45 

ภาษาอังกฤษ 62.25 30.79 31.11 
 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปYการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 72.66 47.74 46.40 

คณิตศาสตรh 57.38 21.83 21.28 

วิทยาศาสตรh 45.18 29.04 28.65 

สังคมศึกษา 50.90 37.45 36.87 

ภาษาอังกฤษ 51.03 25.83 25.56 
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สZวนท่ี 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ปYการศึกษา 2564 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

    ปYการศึกษา 2564 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูfเรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู\เรียน 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคhของผู\เรียน 

 1.3 ความเปaนเลิศทางวิชาการของผู\เรียน 

 1.4 ทักษะการสื่อสารภาษาสู?สากล 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนfนผูfเรียนเปjนสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ภูเก็ตวิทยาลัย ปYการศึกษา 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูfเรียน 64.00 59.88 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูfเรียน 24.00 21.80 ยอดเยี่ยม 

1. มีความสามารถในการอ?าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณ 

4.00 3.20 ยอดเย่ียม 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหh คิดอย?างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น และแก\ปiญหา 

4.00 3.91 ยอดเย่ียม 

3. มีความสามารถในการสร\างนวัตกรรม 4.00 3.83 ยอดเย่ียม 

4. มีความสามารถในการใช\เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร 

4.00 3.78 ยอดเย่ียม 

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4.00 3.08 ยอดเย่ียม 

6. มีความรู\ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต?องานอาชีพ 4.00 4.00 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf ระดับคุณภาพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคhของผูfเรียน 16.00 15.60 ยอดเยี่ยม 

1. การมีคุณลกัษณะและค?านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา

กำหนด 

4.00 3.99 ยอดเย่ียม 

2. ความภูมิใจในท\องถ่ินและความเปaนไทย 4.00 3.90 ยอดเย่ียม 

3. การยอมรับที่จะอยู?ร?วมกันบนความแตกต?างและ

หลากหลาย 

4.00 4.00 ยอดเย่ียม 

4. สุขภาวะทางร?างกาย และจิตสังคม 4.00 3.71 ยอดเย่ียม 

1.3 ความเปjนเลิศทางวิชาการของผูfเรียน 8.00 7.50 ยอดเยี่ยม 

1. ผลการแข?งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 4.00 3.50 ยอดเย่ียม 

2. ผลการแข?งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ 4.00 4.00 ยอดเย่ียม 

1.4 ทักษะการสื่อสารภาษาสูZสากล 16.00 14.98 ยอดเยี่ยม 

1. ผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาอังกฤษ 4.00 3.68 ยอดเย่ียม 

2. ผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาจีน 4.00 3.61 ยอดเย่ียม 

3. ผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาญี่ปุêน 4.00 3.69 ยอดเย่ียม 

4. ผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาฝรั่งเศส 4.00 4.00 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 18.00 18.00 ยอดเยี่ยม 

1. มีเปmาหมายวิสัยทัศนhและพันธกิจที ่สถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 

2.00 2.00  ยอดเย่ียม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2.00 2.00 ยอดเย่ียม 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน\นคุณภาพผู \เร ียน

รอบด \านตามหล ักส ูตรสถานศ ึกษาและทุก

กลุ?มเปmาหมาย 

2.00 2.00 ยอดเย่ียม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให\มีความเชี ่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

3.00 3.00 ยอดเย่ียม 

5. จัดสภาพแวดล\อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต?อ

การจัดการเรยีนรู\อย?างมีคุณภาพ 

3.00 3.00 ยอดเย่ียม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู\ 

3.00 3.00 ยอดเย่ียม 

7. มีโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื ่อพัฒนา

ผู\เรียนตามจุดเน\นสู?ความเปaนเลิศ 

 
 

3.00 3.00 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนfน  
                 ผูfเรียนเปjนสำคัญ 

18.00 18.00 ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรู\ผ?านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกตhใช\ในชีวิตได\ 

3.00 3.00  ยอดเย่ียม 

2. ใช\สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล?งเรียนรู\ที่เอื้อ

ต?อการเรียนรู\ 

3.00 3.00 ยอดเย่ียม 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 3.00 3.00 ยอดเย่ียม 

4. ตรวจสอบและประเมินผู\เรียนอย?างเปaนระบบและ

นำผลมาพัฒนาผู\เรียน 

3.00 3.00 ยอดเย่ียม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู\และให\ข\อมูลสะท\อนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู\ 

3.00 3.00 ยอดเย่ียม 

6. มีการจัดกิจกรรม นวัตกรรมเพื่อส?งเสริมศักยภาพ

ผู\เรียนสู?ความเปaนเลิศ 

3.00 3.00 ยอดเย่ียม 

รวม 100.00 95.88 ยอดเยี่ยม 
 

จากตารางที่ 1 และ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ปYการศึกษา 2564 พบว?า มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู?ในระดับยอดเย่ียม โดย

มีผลการประเมินอยู?ในระดับยอดเย่ียมทุกมาตรฐาน 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูfเรียน   
1. ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา ขfอมูล หลักฐานเชิงประจักษhท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   2.1 กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู\เรียนในด\านคุณภาพผู\เรียนด\วยวิธีการที่หลากหลาย 

โดยมุ?งเน\นการพัฒนาผู\เรียนให\สอดคล\องกับวิสัยทัศนhของโรงเรียน ได\แก? “ฉลาด แจ?มใส จิตใจงาม” โดยจัด

กิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย?างรอบด\านทั้งในด\านวิทยาศาสตรh 

คณิตศาสตรh เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุêนและภาษาฝรั่งเศส มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

หลากหลาย เพื่อส?งเสริมให\ผู\เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เน\นการให\ผู\เรียนได\ปฏิบัติจริง 

ผ?านกระบวนการ ค?ายเสริมทักษะด\านต?าง ๆ ส?งผลให\นักเรยีนมีคุณภาพของผู\เรียน อยู?ในระดับยอดเย่ียม ตาม

ค?าเปmาหมายที่กำหนด 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูfเรียน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู\เรียนให\มีความสามารถในการอ?าน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยการให\มีโครงการห\องเรยีนพิเศษที่มคีวามหลากหลาย ได\แก? โครงการห\องเรยีน

พิเศษหลักสูตรความเปaนเลิศด\านวิทยาศาสตรhและคณิตศาสตรh (SMP Program) , โครงการห\องเรียนพิเศษ

ส?งเสริมความสามารถด\านวิทยาศาสตรh คณิตศาสตรh และเทคโนโลยี สสวท. (SMT Program) , โครงการ

เสริมสร\างศักยภาพด\านวิทยาศาสตรh คณิตศาสตรh เทคโนโลยีและสิ่งแวดล\อม (SMTE Program) , โครงการ

ห\องเรียนพิเศษศตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปaนภาษาอังกฤษ (EP Program) , โครงการห\องเรียนพเิศษ

หลักสูตรความเปaนเลิศด\านภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ (ICE Program) ส?งเสริมผู\เรียนให\มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะหh คิดอย?างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและแก\ปiญหา ด\วยโครงการและ

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปYของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู \แบบ Active Learning 

กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมส?งเสริมให\ผู\เรียนนำความรู\มาประยุกตhใช\ด\วยการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตรh 

คณิตศาสตรh คอมพิวเตอรh และสังคมศึกษา พัฒนาผู\เรียนให\มีความสามารถในการสร\างนวัตกรรมด\วยการ

จัดการเรียนรู\โดยใช\โครงงานเปaนฐาน การจัดการเรียนรู\แนวสะเต็มศึกษา และจัดกิจกรรมส?งเสริมให\ผู\เรยีนนำ

ความรู\มาประยุกตhใช\ในกิจกรรมสะเต็มศึกษาและการประกวดโครงงาน พัฒนาระบบเครือข?ายอินเตอรhเน็ตและ

สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให\ผู\เรียนสืบค\นข\อมูลได\ทุกที่ทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่

ส ?งเสริมให\ผู \เร ียนสืบค\นข\อมูลจาก Internet และสรุปความรู \ได\ด\วยตนเอง เพื ่อส?งเสริมผู \เร ียน ให\มี

ความสามารถในการใช\เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู\ที่เน\นผู\เรียนเปaนสำคัญ 

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด\วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย และนำผลมาพัฒนาผู\เรียนให\มี

คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคhของผูfเรียน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู\เรียนในด\านคุณลักษณะที่พึงประสงคhด\วยวิธีการที่

หลากหลาย ส?งผลให\ผู\เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคhตามค?าเปmาหมายที่กำหนด โดยจัดกิจกรรมส?งเสริมและ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคh โครงการส?งเสริมการดำเนินงานในระบบดูแลช?วยเหลือผู\เรียน ส?งเสริมให\

นักเรียนเข\าร?วมกิจกรรมจิตอาสา จัดแบ?งเขตพื้นที่ให\นักเรียนทุกห\องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด 

ส?งเสริมภาวะผู\นำด\วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมส?งเสริมความภูมิใจในท\องถ่ิน

และความเปaนไทย นำนักเรียนเข\าร?วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญท\องถิ่นในชุมชน จัด

กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริยh การจัดการเรียนรู\บูรณาการอาเซียน กิจกรรมการเรยีนรู\

หน\าที่พลเมือง ช่ังน้ำหนัก วัดส?วนสูงของผู\เรียนทุกคน และประสานงานเจ\าหน\าที่สาธารณสุขเพื่อแปรผล จัด

กิจกรรมส?งเสริม พัฒนาสุขภาวะทางร?างกายให\กับผู\เรียน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู\เรียนตามเกณฑh

มาตรฐานของกรมพลศึกษา จัดกิจกรรมส?งเสริม พัฒนาสุขภาวะทางร?างกายและจิตสังคม ค?ายเยาวชนอาสา

ต\านยาเสพติด กิจกรรมชมรม To Be Number 1 จัดกิจกรรมส?งเสริม ปลูกฝiงให\ผู\เรียนดำเนินชีวิตที่เปaนมิตร

กับสิ่งแวดล\อม และมีจิตสาธารณะ  

1.3 ความเปjนเลิศทางวิชาการของผูfเรียน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู\เรียนในด\านความเปaนเลิศทางวิชาการด\วยวิธีการที่

หลากหลาย ส?งผลให\ผู\เรียนมีความเปaนเลิศทางวิชาการตามค?าเปmาหมายที่กำหนด โดยการส?งเสริมให\ผู\เรียนได\

เข\าร?วมการสอบแข?งขันต?าง ๆ เช?น โครงการโอลิมปVกวิชาการ (สอวน.) , การแข?งขันวิชาการนานาชาติ , การ

สอบวัดความรู\วิทยาศาสตรhและคณิตศาสตรhในระดับอาเซียน (ASMO) เปaนต\น จัดกิจกรรมเตรียมความพร\อม

ก?อนการสอบแข?งขันต?าง ๆ ให\กับผู\เรียน , ยกย?องเชิดชูผู\เรียนที่ได\รับรางวัลจากการแข?งขันต?าง ๆ 

1.4 ทักษะการสื่อสารภาษาสูZสากล 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู\เรียนในด\านทักษะการสือ่สารภาษาสู?สากลด\วยวิธีการที่

หลากหลาย ส?งผลให\ผู\เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาสู?สากลตามค?าเปmาหมายที่กำหนด โดยจัดกิจกรรมส?งเสริม

ให\ผู\เรียนได\เข\าร?วมการทดสอบวัดความรู\ในด\านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุêนและภาษาฝรั่งเศส จัด

กิจกรรมส?งเสริมการเรียนรู\ด\านภาษาที่หลากหลาย เช?น Language Day , English Camp เปaนต\น เพื่อให\

ผู\เรียนได\เรียนรู\วัฒนธรรมนานาชาติ และได\ใช\ความรู\เกี่ยวกับภาษานำเสนอให\ผู\อื่นได\เห็นในศักยภาพของ

ตัวเอง 
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   2.2 ขfอมูล หลักฐานเชิงประจักษhท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูfเรียน 
         โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู\เรียน ประกอบด\วย 

4 ประเด็นการพิจารณา ดังน้ี 

 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูfเรียน มผีลการประเมินดังน้ี 

ตาราง แสดงคะแนนของค?าเปmาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู\เรียน ประเด็น

พิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู\เรียน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คะแนน สรุปผลการประเมิน 
คZาเปÇาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูfเรียน    

1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูfเรียน 21.52 21.80 สูงกว?าเปmาหมาย 
1) มีความสามารถในการอ?าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณ 

3.20 3.20 เท?ากับเปmาหมาย 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหh คิดอย?างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น และ

แก\ปiญหา 

3.81 3.91 สูงกว?าเปmาหมาย 

3) มีความสามารถในการสร\างนวัตกรรม 3.50 3.83 สูงกว?าเปmาหมาย 

4) มีความสามารถในการใช\เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

3.86 3.78 ต่ำกว?าเปmาหมาย 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

3.20 3.08 ต่ำกว?าเปmาหมาย 

6) มีความรู\ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต?องาน

อาชีพ 

3.95 4.00 สูงกว?าเปmาหมาย 
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 1) มีความสามารถในการอZาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 ผู\เรียนมีความสามารถในการอ?าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มีค?าร\อยละ 80.06 คิด

เปaน 3.20 คะแนน คะแนน มีระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม โดยมีที ่มาจากร\อยละของผู\เรียนที ่มีผลการเรียน     

ระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณิตศาสตรhพื้นฐานทุกระดับชั้น และร\อยละของ

ผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึนไป  

 1.1 ผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณิตศาสตรh

พื้นฐานทุกระดับช้ัน  

 

ตาราง  ผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณิตศาสตรhพื้นฐาน

ทุกระดับช้ัน  

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนที่มผีลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปใน

รายวิชาภาษาไทย 

3,201 53.47   

ผู\เรียนที่มผีลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปใน

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

4,294 71.72 

ผู\เรียนที่มผีลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปใน

รายวิชาคณิตศาสตรhพื้นฐาน 

4,014 67.05 

รวม 11,509 64.08 2.00 1.28 
จากตาราง สร ุปผลการประเมินผ ู \เร ียนที ่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ ้นไปในรายวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณิตศาสตรhพื้นฐานทุกระดับช้ัน มีค?าร\อยละ 64.08 คิดเปaน 1.28 คะแนน  

 

แผนภูมิ จำนวนผู\เรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาภาษาไทย จำแนกตามระดับช้ัน 
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แผนภูมิ จำนวนผู\เรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จำแนกตาม

ระดับช้ัน 

 

 
 

แผนภูมิ จำนวนผู\เรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาคณิตศาสตรhพื้นฐาน จำแนกตาม

ระดับช้ัน 
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 1.2 ผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึนไป 

 

ตาราง  ผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึนไป 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะ

สำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถใน

การสือ่สารระดับดีข้ึนไป สำหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 3 

462 95.45   

ผู\เรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะ

สำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถใน

การสือ่สารระดับดีข้ึนไป สำหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 

488 96.63 

รวม 950 96.04 2.00 1.92 
 

จากตาราง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึนไป 

มีค?าร\อยละ 96.04 คิดเปaน 1.92 คะแนน 

 

แผนภูมิ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการสื่อสารระดับดีขึ้นไป สำหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 3 
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แผนภูมิ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึนไป สำหรบั

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 

 

 
 

 

ตาราง  ผู\เรียนมีความสามารถในการอ?าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

รายการ รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
1. ผู\เรียนที่มผีลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณิตศาสตรhพื้นฐานทุก

ระดับช้ัน  

64.08 2.00 1.28 

2. ผู\เรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน 

ด\านความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึนไป 

96.04 2.00 1.92 

รวม 80.06 4.00 3.20 
แปลผล = ยอดเยี่ยม 

 

จากตาราง สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ?าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มี

ค?าร\อยละ 80.06 คิดเปaน 3.20 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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2) ความสามารถในการคดิวิเคราะหh คิดอยZางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น และแกfป|ญหา 
 ผู\เรียนความสามารถในการคิดวิเคราะหh คิดอย?างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก\ปiญหา มีค?าร\อยละ 97.26 คิดเปaน 3.91 คะแนน มรีะดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากร\อยละของ

ผู\เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ?าน คิดวิเคราะหh และเขียนในระดับดีข้ึนไปทุกระดับช้ัน ร\อยละ

ของผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการคิดระดับดีข้ึนไป และร\อย

ละของผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการแก\ปiญหาระดับดีข้ึนไป 

 2.1 ผู\เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ?าน คิดวิเคราะหh และเขียนในระดับดีขึ้นไปทุก

ระดับช้ัน 

 

ตาราง  ผู \เร ียนที ่มีผลการประเมินความสามารถในการอ?าน คิดวิเคราะหh และเขียนในระดับดีขึ ้นไปทุก

ระดับช้ัน 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนที่มผีลการประเมินความสามารถ

ในการอ?าน คิดวิเคราะหh และเขียนใน

ระดับดีข้ึนไปทกุระดับช้ัน 

5,989 99.44 2.00 1.99 

 

จากตาราง ผลการประเมินความสามารถในการอ?าน คิดวิเคราะหh และเขียนในระดับดีขึ้นไปทุก

ระดับช้ัน มีค?าร\อยละ 99.44 คิดเปaน 1.99 คะแนน 

 

แผนภูมิ ผลการประเมินความสามารถในการอ?าน คิดวิเคราะหh และเขียนในระดับดีข้ึนไปทุกระดับช้ัน 
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 2.2 ผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการคิดระดับดีข้ึนไป 

 

ตาราง  ผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการคิดระดับดีข้ึนไป 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะ

สำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถใน

การคิดระดับดีข้ึนไป สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 3 

464 95.87   

ผู\เรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะ

สำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถใน

การคิดระดับดีข้ึนไป สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 

490 97.03 

รวม 954 96.45 1.00 0.96 
 

จากตาราง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการคิดระดับดีข้ึนไป มีค?า

ร\อยละ 96.45 คิดเปaน 0.96 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

แผนภูมิ ผลการประเมนิสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการคิดระดับดีข้ึนไป สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 3 

 

 
 

 

แผนภูมิ ผลการประเมนิสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการคิดระดับดีข้ึนไป สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 
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 2.3 ผู\เรียนที่มีผลการประเมนิสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการแก\ปiญหาระดับดี

ข้ึนไป 

 

ตาราง  ผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการแก\ปiญหาระดับดีข้ึนไป 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะ

สำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถใน

การแก\ปiญหาระดับดีข้ึนไป สำหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 3 

471 97.31   

ผู\เรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะ

สำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถใน

การแก\ปiญหาระดับดีข้ึนไป สำหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 

477 94.46 

รวม 948 95.89 1.00 0.96 
 

จากตาราง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการแก\ปiญหาระดับดีข้ึน

ไป มีค?าร\อยละ 95.89 คิดเปaน 0.96 คะแนน 
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แผนภูมิ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการแก\ปiญหาระดับดีข้ึนไป สำหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 3 

 

 
 

แผนภูมิ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการแก\ปiญหาระดับดีข้ึนไป สำหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 
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ตาราง  ผู\เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหh คิดอย?างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 

และแก\ปiญหา 

รายการ รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
2.1 ผู\เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ?าน คิด

วิเคราะหh และเขียนในระดับดีข้ึนไปทุกระดับช้ัน 

99.44 2.00 1.99 

2.2 ผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน 

ด\านความสามารถในการคิดระดับดีข้ึนไป 

96.45 1.00 0.96 

2.3 ผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน 

ด\านความสามารถในการแก\ปiญหาระดับดีข้ึนไป 

95.89 1.00 0.96 

รวม 97.26 4.00 3.91 
แปลผล = ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหh คิดอย?างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก\ปiญหา มีค?าร\อยละ 97.26 คิดเปaน 3.91 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 
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3) มีความสามารถในการสรfางนวัตกรรม 

ผู \เร ียนมีความสามารถในการสร\างนวัตกรรม มีค?าร\อยละ 95.62 คิดเปaน 3.83 คะแนน มีระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากร\อยละของผู\เรียนที่มีผลการประเมินในรายวิชาการศึกษาค\นคว\าด\วยตนเอง 

(Independent Study : IS) ในระดับดีขึ้นไป ร\อยละของผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชาของ

เล?นเชิงกลและไฟฟmา รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรh คณิตศาสตรh และคอมพิวเตอรh และรายวิชาสนุกกับ

อิเล็กทรอนิกสh 

 3.1 ผู\เรียนที่มีผลการประเมินในรายวิชาการศึกษาค\นคว\าด\วยตนเอง (Independent Study : IS) ใน

ระดับ 3 ข้ึนไป 

 

ตาราง  ผู\เรียนที่มีผลการประเมินในรายวิชาการศึกษาค\นคว\าด\วยตนเอง (Independent Study : IS) ใน

ระดับ 3 ข้ึนไป 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนที่มผีลการประเมินในรายวิชา

การศึกษาค\นคว\าและสร\างองคhความรู\ 

(IS1) ในระดับ 3 ข้ึนไป 

888 90.24   

ผู\เรียนที่มผีลการประเมินในรายวิชาการ

สื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

959 97.46 

ผู\เรียนที่มผีลการประเมินในรายวิชาการ

นำองคhความรู\ไปใช\บรกิารสังคม (IS3) 

ในระดับผ?าน 

988 100.00   

รวม 2,835 95.90 2.00 1.92 
 

จากตาราง ผลการประเมินในรายวิชาการศึกษาค\นคว\าด\วยตนเอง (Independent Study : IS) ใน

ระดับดีข้ึนไป มีค?าร\อยละ 95.90 คิดเปaน 1.92 คะแนน 
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แผนภูมิ ผลการประเมินในรายวิชาการศึกษาค\นคว\าและสร\างองคhความรู\ (IS1) 

 
 

แผนภูมิ ผลการประเมินในรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) 

 
 

แผนภูมิ ผลการประเมินในรายวิชาการนำองคhความรู\ไปใช\บริการสังคม (IS3) 
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3.2 ผู \เร ียนที ่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ ้นไปในรายวิชาของเล?นเชิงกลและไฟฟmา รายวิชาโครงงาน

วิทยาศาสตรh คณิตศาสตรh และคอมพิวเตอรh และรายวิชาสนุกกับอิเล็กทรอนิกสh 

 

ตาราง  ผู \เร ียนที ่ม ีผลการเรียนระดับ 3 ขึ ้นไปในรายวิชาของเล?นเชิงกลและไฟฟmา รายวิชาโครงงาน

วิทยาศาสตรh คณิตศาสตรh และคอมพิวเตอรh และรายวิชาสนุกกับอิเล็กทรอนิกสh 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนที่มผีลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปใน

รายวิชาของเล?นเชิงกลและไฟฟmา 

162 87.57   

ผู\เรียนที่มผีลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปใน

รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรh 

คณิตศาสตรh และคอมพิวเตอรh 

384 98.46 

ผู\เรียนที่มผีลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปใน

รายวิชาสนุกกับอิเล็กทรอนิกสh 
116 100.00   

รวม 662 95.34 2.00 1.91 
 

จากตาราง ผลการเรียนระดับ 3 ขึ ้นไปในรายวิชาของเล?นเชิงกลและไฟฟmา รายวิชาโครงงาน

วิทยาศาสตรh คณิตศาสตรh และคอมพิวเตอรh และรายวิชาสนุกกับอิเล็กทรอนิกสh มีค?าร\อยละ 95.34 คิดเปaน 

1.91 คะแนน 

 
แผนภูมิ ผลการเรียนของผู\เรียนในรายวิชาของเล?นเชิงกลและไฟฟmา 
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แผนภูมิ ผลการเรียนของผู\เรียนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรh คณิตศาสตรh และคอมพิวเตอรh 

 
 
แผนภูมิ ผลการเรียนของผู\เรียนในรายวิชาสนุกกับอิเล็กทรอนิกสh 

 
 
ตาราง  ผู\เรียนมีความสามารถในการสร\างนวัตกรรม 

รายการ รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
3.1 ผู\เรียนที่มีผลการประเมินในรายวิชาการศึกษาค\นคว\า

ด\วยตนเอง (Independent Study : IS) ในระดับดีข้ึนไป 

95.90 2.00 1.92 

3.2 ผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาของเล?น

เชิงกลและไฟฟmา รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรh 

คณิตศาสตรh และคอมพิวเตอรh และรายวิชาสนุกกบั

อิเลก็ทรอนิกสh 

95.34 2.00 1.91 
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รวม 95.62 4.00 3.83 
แปลผล = ยอดเยี่ยม 

จากตาราง สรุปผลการประเมินความสามารถในการสร\างนวัตกรรม มีค?าร\อยละ 95.62 คิดเปaน     

3.83 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
4) มีความสามารถในการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู \ เร ียนมีความสามารถในการใช \เทคโนโลยีสารสนเทศและการมีค ?าร \อยละ 94.52 คิดเปaน             

3.78 คะแนน มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจาก ร\อยละของผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปใน

รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี และร\อยละของผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู \เรียน ด\าน

ความสามารถในการใช\เทคโนโลยีระดับดีข้ึนไป 

 4.1 ผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี 

 

ตาราง  ผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนที่มผีลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปใน

รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี 

1,828 90.23 2.00 1.80 

 

จากตาราง ผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี มีค?าร\อยละ 90.23 

คิดเปaน 1.80 คะแนน 

 

แผนภูมิ ผลการเรียนของผู\เรียนในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี 
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 4.2 ผู\เรียนที่มีผลการประเมนิสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการใช\เทคโนโลยีระดับ

ดีข้ึนไป 

 

ตาราง  ผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการใช\เทคโนโลยีระดับดี

ข้ึนไป 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะ

สำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถใน

การใช\เทคโนโลยี สำหรบันักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 3 

482 99.59   

ผู\เรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะ

สำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถใน

การใช\เทคโนโลยี สำหรบันักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 

495 98.02 

รวม 977 98.81 2.00 1.98 
 

จากตาราง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการใช\เทคโนโลยีระดับดี

ข้ึนไป มีค?าร\อยละ 98.81 คิดเปaน 1.98 คะแนน 

 
แผนภูมิ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการใช\เทคโนโลยี สำหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 3 
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แผนภูมิ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน ด\านความสามารถในการใช\เทคโนโลยีระดับดีขึ ้นไป 

สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 6 

 

 
 

ตาราง  ผู\เรียนมีความสามารถในการใช\เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รายการ รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
4.1 ผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชา

ออกแบบเทคโนโลยี 

90.23 2.00 1.80 

4.2 ผู\เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู\เรียน 

ด\านความสามารถในการใช\เทคโนโลยีระดับดีข้ึนไป 

98.81 2.00 1.98 

รวม 94.52 4.00 3.78 
แปลผล = ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช\เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค?าร\อยละ 94.52 

คิดเปaน 3.78 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผู\เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศึกษา มีค?าร\อยละ 83.97 คิดเปaน 3.26 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากร\อยละของผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาพื้นฐานทุก

กลุ?มสาระการเรียนรู\ ทุกระดับช้ัน  
 5.1 ผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาพื้นฐานทุกกลุ?มสาระการเรียนรู\ ทุกระดับช้ัน 

ตาราง  ผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาพื้นฐานทุกกลุ?มสาระการเรียนรู\ ทุกระดับช้ัน 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ภาษาไทย 3,201 53.47   

คณิตศาสตรh 4,014 67.05 

วิทยาศาสตรhและเทคโนโลยี 4,339 69.67   

สังคมศึกษาฯ 11,040 78.20   

ภาษาอังกฤษ 4,294 71.72   

สุขศึกษา 8,119 89.37   

ศิลปะ 7,002 92.91   

การงานอาชีพ 3,417 95.42   

รวม 45,426 77.23 4.00 3.08 
แปลผล = ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีค?าร\อยละ 77.23 คิดเปaน 

3.08 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

แผนภูมิ ผู\เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาพื้นฐานทุกกลุ?มสาระการเรียนรู\ ทุกระดับช้ัน 
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6) มีความรูf ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตZองานอาชีพ 

 ผู\เรียนมีความรู\ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต?องานอาชีพ ร\อยละ 100.00 คิดเปaน 4.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากการดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ส?งผลให\นักเรียนชันมัธยมศึกษาปYที่ 

3 และนักเรียนชันมัธยมศึกษาปYที่ 6 มีความรู\และทักษะในการวางแผนการจัดการ การผลิตสินค\าเพื่อสร\าง

อาชีพ เรียนรู\ข\อมูลอาชีพ และสามารถนำความรู\ไปประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ เมื่อมีความประสงคhหรือ

มีความจำเปaนที่ต\องหารายได\เพิ่ม และได\ฝàกปฏิบัติการทางอาชีพตามความถนัดและสนใจ และมีเจตคติ ความ

พึงพอใจ ความคิด ความรู\สึกที่ดีต?องานอาชีพ การดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะแนว 

ในทุกระดับช้ัน ส?งผลให\นักเรียนมีความรู\ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต?องานอาชีพ ผลการประเมินกิจกรรม

แนะแนว นักเรียนผ?านกิจกรรมแนะแนว คิดเปaนร\อยละ 100 การดำเนินการจัดบริการแนะแนวด\านอาชีพ 

นักเรียนชันมัธยมศึกษาปYที่ 1 - 6 ส?งผลให\นักเรียนมีเจตคติที่ดีต?อการเรียน ได\ฝàกทักษะหรือเทคนิคการเรียนที่

มีประสิทธิภาพ รู\จักการวางแผนการเรียนที่ดี รู\ช?องทางการศึกษาและการเลือกทางศึกษาต?อ ตลอดทั้งมีนิสัย

เรียนรู\ตลอดชีวิต มีเจตคติที่ดีต?อการทำงานและการประกอบอาชีพ ตระหนักและรับรู\เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

ของโลกอาชีพ ได\สำรวจอาชีพ มีการตัดสินใจและวางแผนด\านอาชีพ เตรียมตัวเพื่อเข\าสู?อาชีพและพัฒนา

ตนเองเพื่อความก\าวหน\าในอาชีพ และรู\จักชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู?ตลอดเวลา รู\จักตนเองและรู\คุณค?า

ของตน ปรับตัว แก\ปiญหาและพัฒนาตนเอง ฝàกทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให\บุคลิกภาพ สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตที่ดี ดังนัน จึงสรุปได\ว?าผลการประเมินอยู?ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคhของผูfเรียน มผีลการประเมินดังน้ี 

ตาราง แสดงค?าเปmาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู \เรียน ประเด็นพิจารณาที่      

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคhของผู\เรียน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา รfอยละ สรุปผลการประเมิน 
คZาเปÇาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูfเรียน    

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคhของผูfเรียน 14.92 15.60 สูงกว?าเปmาหมาย 
1) การมีคุณลักษณะและค?านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 

3.87 3.99 สูงกว?าเปmาหมาย 

2) ความภูมิใจในท\องถ่ินและความเปaนไทย 3.75 3.90 สูงกว?าเปmาหมาย 

3) การยอมรับทีจ่ะอยู?ร?วมกันบนความแตกต?าง

และหลากหลาย 

3.80 4.00 สูงกว?าเปmาหมาย 

4) สุขภาวะทางร?างกาย และจิตสังคม 3.50 3.71 สูงกว?าเปmาหมาย 
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 1) การมีคุณลักษณะและคZานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 ผ ู \ เร ียนมีคุณลักษณะและค?านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด มีม ีค?าร \อยละ 99.74 คิดเปaน           

3.99 คะแนน มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากร\อยละของผู\เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคhตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับดีข้ึนไป  

 

 1.1 ผู\เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคhตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับดีข้ึนไป  

ตาราง  ผู\เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคhตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับดีข้ึนไป 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคhตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6,049 99.74 4.00 3.99 

แปลผล = ยอดเยี่ยม 
 

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและค?านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีค?าร\อยละ 99.74 คิดเปaน 

3.99 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

แผนภูมิ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคhตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับดีขึ้นไป

ทุกระดับช้ัน 
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2) ความภูมิใจในทfองถ่ินและความเปjนไทย 

 ผู\เรียนมีความภูมิใจในท\องถิ่นและความเปaนไทย มีค?าร\อยละ 97.50 คิดเปaน 3.90 คะแนน มีระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต?อโครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ?มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และผลการประเมินการเข\าร?วมกิจกรรมทางด\านศิลปะ/

ดนตรี/นาฏศิลป£ แสดงออกทางด\านวัฒนธรรมและภูมิปiญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท\องถิ ่นได\อย?าง

เหมาะสม สร\างผลงานและนำความรู\ไปใช\ในชีวิตประจำวันได\ด\วยความภาคภูมิใจ 

 

ตาราง  ผู\เรียนมีความภูมิใจในท\องถ่ินและความเปaนไทย 

รายการ รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
2.1 ความพึงพอใจของนักเรียนต?อโครงการพฒันาการเรียน

การสอนกลุ?มสาระสงัคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  

95.00 2.00 1.90 

2.2 การเข\าร?วมกจิกรรมทางด\านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป£ 100.00 2.00 2.00 

รวม 97.50 4.00 3.90 
แปลผล = ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผลการประเมินความภูมิใจในท\องถ่ินและความเปaนไทย มีค?าร\อยละ 97.50 คิดเปaน 3.90 คะแนน 

จากผลการประเมินอยู?ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

3) การยอมรับท่ีจะอยูZรZวมกันบนความแตกตZางและหลากหลาย 

 ผู \เร ียนมีการยอมรับที ่จะอยู ?ร ?วมกันบนความแตกต?างและหลากหลาย ร\อยละ 100.00 คิดเปaน       

4.00 คะแนน มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากผลการประเมินการเข\าร?วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝiงให\

ผู\เรียนเกิดการยอมรับที่จะอยู?ร?วมกันบนความแตกต?างและหลากหลาย ได\แก? กิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนh  
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4) สุขภาวะทางรZางกาย และจิตสังคม 

 ผู\เรียนมีสุขภาวะทางร?างกาย และจิตสังคม มคี?าร\อยละ 92.91 คิดเปaน 3.71 คะแนน มรีะดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากผลการประเมนิน้ำหนัก ส?วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑhมาตรฐานของนักเรียน 

และผลการประเมินลักษณะจิตสังคมของนักเรียน 

 

ตาราง  ผู\เรียนมีสุขภาวะทางร?างกาย และจิตสังคม 

รายการ รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
2.1 ผลการประเมินน้ำหนัก ส?วนสูง และสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑhมาตรฐานของนักเรียน 

88.17 2.00 1.76 

2.2 ผลการประเมินลักษณะจิตสงัคมของนักเรียน 97.65 2.00 1.95 

รวม 92.91 4.00 3.71 
แปลผล = ยอดเยี่ยม 

 

จากตาราง สรุปผลการประเมินสุขภาวะทางร?างกาย และจิตสังคม มีค?าร\อยละ 92.91 คิดเปaน      

3.71 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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 1.3 ความเปjนเลิศทางวิชาการของผูfเรียน มีผลการประเมนิดังน้ี 

ตาราง แสดงค?าเปmาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู \เรียน ประเด็นพิจารณาที่      

1.3 ความเปaนเลิศทางวิชาการของผู\เรียน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คะแนน สรุปผลการประเมิน 
คZาเปÇาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูfเรียน    

1.3 ความเปjนเลิศทางวิชาการของผูfเรียน 6.40 7.50  สูงกว?าเปmาหมาย 
1) ผลการแข?งขันทกัษะทางวิชาการระดับชาติ 3.20 3.50 สูงกว?าเปmาหมาย 

2) ผลการแข?งขันทกัษะทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

3.20 4.00 สูงกว?าเปmาหมาย 

 

 1) ผลการแขZงขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 

 ผู\เรียนมีผลการแข?งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ มีค?าร\อยละ 87.50 คิดเปaน 3.50 คะแนน มรีะดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากร\อยละของผู\เรียนที่ได\รับรางวัลการแข?งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 

 

ตาราง  ผลการแข?งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
จำนวนผู\เรียนที่ได\รบัรางวัลและมสีิทธ์ิ

สอบรอบสองของการแข?งขันทักษะทาง

วิชาการระดับชาติ 

42 87.50 4.00 3.50 

แปลผล = ยอดเยี่ยม 
 

สร ุปผลการประเมินผลการแข?งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ มีค?าร \อยละ 87.50 คิดเปaน           

3.50 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

 2) ผลการแขZงขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 ผู\เรียนมีผลการแข?งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ คิดเปaน 4.00 คะแนน มรีะดับคุณภาพยอด
เยี่ยม โดยมีที่มาจากรายงานผลการส?งผู\เรียนเข\าร?วมการแข?งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยในปY

การศึกษา 2564 มีผู\เรียนได\รับรางวัลการแข?งขันรายการการประกวดร\องเพลงจีนเยาวชนจีนโพ\นทะเล “Water 

Cube Cup 2021” ระดับนานาชาติ , การแข?งขันวงดนตรีระดับนานาชาติครั ้งที ่ 4 (Valaya Alongkorn Music 

Competition 2022)  
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 1.4 ทักษะการสื่อสารภาษาสูZสากล มผีลการประเมินดังน้ี 

ตาราง แสดงค?าเปmาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู \เรียน ประเด็นพิจารณาที่      

1.4 ทักษะการสื่อสารภาษาสู?สากล 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คะแนน สรุปผลการประเมิน 
คZาเปÇาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูfเรียน    

1.4 ทักษะการสื่อสารภาษาสูZสากล 12.80 14.98 สูงกว?าเปmาหมาย 
1) ผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาอังกฤษ 3.20 3.68 สูงกว?าเปmาหมาย 

2) ผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาจีน 3.20  3.61 สูงกว?าเปmาหมาย 

3) ผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาญีปุ่êน 3.20 3.69 สูงกว?าเปmาหมาย 

4) ผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาฝรั่งเศส 3.20 4.00 สูงกว?าเปmาหมาย 

 

 จากตาราง สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู\เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.4 ทักษะการ

สื่อสารภาษาสู?สากล ได\ 14.82 คะแนน ผลการประเมินที่ได\สูงกว?าค?าเปmาหมายที่กำหนดไว\ โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี 
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1) ผลการทดสอบวัดความรูfทางดfานภาษาอังกฤษ 

 ผู\เรียนมีผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาอังกฤษ มีค?าร\อยละ 92.11 คิดเปaน 3.68 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากร\อยละของผู\เรียนที ่ผ?านการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาอังกฤษ 

(OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST) ในระดับ A1 ข้ึนไป 

 

ตาราง  ผู\เรียนที่ผ?านการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาอังกฤษ (OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST) ใน

ระดับ A1 ข้ึนไป 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนทีผ่?านการทดสอบวัดความรู\

ทางด\านภาษาอังกฤษ (OXFORD 

ONLINE PLACEMENT TEST) ในระดับ 

A1 ข้ึนไป 

301 92.11 4.00 3.68 

แปลผล = ยอดเยี่ยม 
 

สร ุปจำนวนผู \เร ียนที ่ผ ?านการทดสอบวัดความรู \ทางด\านภาษาอังกฤษ (OXFORD ONLINE 

PLACEMENT TEST) ในระดับ A1 ข้ึนไป มีค?าร\อยละ 92.11 คิดเปaน 3.68 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ใน

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

2) ผลการทดสอบวัดความรูfทางดfานภาษาจีน 

 ผู\เรียนมีผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาจีน มีค?าร\อยละ 90.24 คิดเปaน 3.61 คะแนน มรีะดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากร\อยละของผู\เรียนที่ผ?านการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาจีน (Hanyu 

Shuiping Kaosh : HSK) ในระดับ 2 ข้ึนไป 

 

ตาราง  ผู\เรียนที่ผ?านการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaosh : HSK) ในระดับ 2 ข้ึนไป 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนทีผ่?านการทดสอบวัดความรู\

ทางด\านภาษาจีน (Hanyu Shuiping 

Kaosh : HSK) ในระดับ 2 ข้ึนไป 

37 90.24 4.00 3.61 

แปลผล = ยอดเยี่ยม 
 

จากตาราง สรุปจำนวนผู \เรียนที่ผ?านการทดสอบวัดความรู \ทางด\านภาษาจีน (Hanyu Shuiping 

Kaosh : HSK) ในระดับ 2 ขึ้นไป ค?าร\อยละ 90.24 คิดเปaน 3.61 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
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3) ผลการทดสอบวัดความรูfทางดfานภาษาญี่ปุÑน 
 ผู\เรียนมีผลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาญี่ปุêน มีค?าร\อยละ 92.31 คิดเปaน 3.69 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากร\อยละของผู\เรียนที่ผ?านการทดสอบวัดความรู \ทางด\านภาษาญี ่ปุêน 

(Japanese Language Proficiency Test : JLPT) ในระดับ N5 ข้ึนไป 
 

ตาราง  ร \อยละของผู \ เร ียนที ่ผ ?านการทดสอบวัดความร ู \ทางด \านภาษาญี ่ป ุ êน (Japanese Language 

Proficiency Test : JLPT) ในระดับ N5 ข้ึนไป 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ผู\เรียนทีผ่?านการทดสอบวัดความรู\

ทางด\านภาษาญี่ปุêน (Japanese 

Language Proficiency Test : JLPT) 

ในระดับ N5 ข้ึนไป 

12 92.31 4.00 3.69 

แปลผล = ยอดเยี่ยม 
จากตาราง สรุปได\ว?า จำนวนผู\เรียนที่ผ?านการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาญี่ปุêน (Japanese 

Language Proficiency Test : JLPT) ในระดับ N5 ขึ้นไป มีค?าร\อยละ 92.31 คิดเปaน 3.69 คะแนน จากผล

การประเมินอยู?ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

4) ผลการทดสอบวัดความรูfทางดfานภาษาฝร่ังเศส 
 ผู\เรียนมผีลการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาฝรั่งเศส มีค?าร\อยละ 100.00 คิดเปaน 4.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีที่มาจากร\อยละของผู\เรียนที่ผ?านการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาฝรั่งเศส 

(DELF SCOLAIRE) ในระดับ A1 ข้ึนไป 

 

ตาราง  ผู\เรียนที่ผ?านการทดสอบวัดความรู\ทางด\านภาษาฝรั่งเศส (DELF SCOLAIRE) ในระดับ A1 ข้ึนไป 

รายการ จำนวนนักเรียน รfอยละ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดf 
ร\อยละของผู\เรียนทีผ่?านการทดสอบวัด

ความรู\ทางด\านภาษาฝรัง่เศส (DELF 

SCOLAIRE) ในระดับ A1 ข้ึนไป 

12 100.00 4.00 4.00 

แปลผล = ยอดเยี่ยม 
 

จากตาราง สรุปได\ว?า จำนวนผู \เร ียนที่ผ ?านการทดสอบวัดความรู \ทางด\านภาษาฝรั ่งเศส (DELF 

SCOLAIRE) ในระดับ A1 ขึ้นไป มีค?าร\อยละ 100.00 คิดเปaน 4.00 คะแนน จากผลการประเมินอยู?ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 

 



 46 

3. จุดเดZน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพใหfสูงขึ้น 
    3.1 จุดเดZน 

1) ผู\เรียนมีทักษะในการอ?าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได\อย?างดี มีผลงาน

แข?งขันทางวิชาการได\รับรางวัลชนะเลิศระดับต?าง ๆ จำนวนมาก 

2) ผลงานผู\เรียนทุกกลุ?มสาระการเรียนรู\ที่แสดงความสามารถในการคิดอย?างเปaนระบบ คิดสร\างสรรคh

ตัดสินใจแก\ปiญหาได\อย?างมีสติสมเหตุสมผล นักเรียนได\รับเกียรติบัตร รางวัลจำนวนมาก 

3) ผู\เรียนมีความรู\ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติ มีการคิดค\นนวัตกรรม แนวความคิดใหม? ๆ  

4) ผู\เรียนมีความรู\ความสามารถในการประยุกตhใช\เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนา

ตนเองและสังคมในด\านการเรียนรู\ ใช\ทักษะเพื่อการศึกษาค\นคว\า การเขียนรายงานและการอ\างอิง และสามารถใช\

ทักษะการสื่อสารในด\านการพูด การฟiง การอ?าน การเขียน การติดต?อสื่อสารอย?างสร\างสรรคhและมีคุณธรรม 

5) ผู\เรียนบรรลุและมีความก\าวหน\าในการเรียนรู\ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในแต?ละปYในด\าน

ความรู\ ความเข\าใจ ทักษะ กระบวนการต?าง ๆ และสมรรถนะของผู\เรียน ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดอย?างเปaน

รูปธรรมและต?อเน่ือง รวมทั้งมีความก\าวหน\าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  

6) มีการดำเนินกิจกรรมส?งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด\านความซื ่อสัตยh และความมีระเบียบวินัย 

หลากหลายและต?อเนื่อง ได\รับความร?วมมือจากผู\ปกครองและนักเรียน พบว?า นักเรียนมีคุณลักษณะอนัพึง

ประสงคh 8 ประการ ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปYที่ 1 - 6 ปYการศึกษา 2564 สูงกว?าค?าเปmาหมาย 

7) ผู\เรียนรักษhศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ท\องถิ่น เห็นคุณค?า มีส?วนร?วมในการอนุรักษhวัฒนธรรม 

ไทย ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปiญญาไทย ภูมิใจในความเปaนไทย แสดงออกได\อย?างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน และ

เผยแพร?สู?สากล 

8) ผู\เรียนมีการยอมรับที่จะอยู?ร?วมกันบนความแตกต?างและหลากหลาย มีระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

9) ผู\เรียนมีสุขภาพร?างกายแข็งแรง มีน้ำหนัก ส?วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑhมาตรฐาน มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ และรู\จักปmองกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให\โทษ

และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงได\ มีสุขภาพจิต อารมณh สังคม และแสดงออกอย?างเหมาะสมแต?ละช?วงวัย 

สามารถอยู?ร?วมกับผู\อื่นอย?างมีความสุข เข\าใจผู\อื่น ไม?มีความขัดแย\งกับผู\อื่น 

10) ผู \เร ียนได\รับการส?งเสริมทักษะทางวิชาการ เพื ่อเตรียมการแข?งขันในเวทีระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

11) ผู\เรียนได\รับการส?งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาสู?สากล 

    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

1) ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส?งเสริมการพัฒนาทักษะของผู\เรียนในด\านการอ?าน การเขียน และการ

สื่อสาร อาทิ การจัดกิจกรรมการเรียนรู\ในห\องเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู\ที่เน\นผู\เรียนเปaนสำคัญ การจัด

ประกวดการอ?านออกเสียงและอ?านทำนองเสนาะ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะด\านการอ?าน การเขียน 

การสื่อสารให\ชัดเจน เปaนโครงการประจำ มีการติดตามผลอย?างต?อเน่ือง และรายงานผลการพัฒนาเปaนรายปY 



 47 

2) เพิ่มขีดความสามารถของครูผู\สอนวิทยาศาสตรhและคณิตศาสตรh ให\สามารถสอนด\วยกระบวนการ 

เรียนรู\แบบมีส?วนร?วม ส?งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช\เทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู\ เน\นทักษะการ

คิดคำนวณบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ 

3) ส?งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช\เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู\ เน\นทักษะการคิดข้ันสูง

บนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ ฝàกนักเรยีนให\คิดอย?างเปaนระบบโดยเชื่อมโยงกับการคดิแบบ 

STEM เพื่อให\นักเรียนสามารถคิดแบบบูรณาการกลุ?มสาระได\ 

4) ส?งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ผู\เรียนทั้งในและนอกห\องเรียน ตามโครงการ/กิจกรรมอย?างต?อเน่ือง 

และให\มีการประเมินผลการเข\าร?วมกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให\มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

5) ส?งเสริมให\นักเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด\วยตนเอง ให\นักเรียนสร\างเอกลักษณhไทยและเพิ่ม

จำนวนโครงการอนุรักษhและพัฒนาสิ่งแวดล\อม ส?งเสริมการจัดทำโครงงานคุณธรรมด\านจิตสาธารณะ 

6) จัดกิจกรรมที่ส?งเสรมิให\นักเรยีนได\พัฒนาทกัษะ ความคิดสร\างสรรคh ค\นหาความถนัดความสามารถ 

ของตนเองทางด\านศิลปะ มีสุนทรียะ และศิลปะนิสัย อย?างต?อเน่ือง 

7) จัดกิจกรรมให\มีความหลากหลายมากขึ้น และสนับสนุนให\นักเรียนได\มีโอกาสร?วมกิจกรรมกับ 

หน?วยงานภายนอกสถานศึกษา 

 

    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพใหfสูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู\เรียนสู?ศตวรรษที ่21 

7) พัฒนาให\ผู\เรียนมีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจตามทฤษฎีพหุปiญญา 

8) พัฒนาให\ผู\เรียนมีความรู\และเกิดทักษะในศตวรรษที ่21 

9) พัฒนาให\ผู\เรียนมสีมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

10) พัฒนาให\ผู\เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณhของโรงเรียน 

11) พัฒนาให\ผู\เรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต รู\บทบาท สิทธิ และหน\าที่ ยอมรับกฎ กติกา อยู?ใน 

สังคมได\อย?างมีความสุข 

12) พัฒนาให\ผู \เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู ?บนพื้นฐานของความเปaนไทย โดยยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเพื่อให\เกิดการพัฒนา ได\แก? โครงการส?งเสริมความเปaนเลิศด\านวิชาการ , โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ?มสาระการเรียนรู\หลัก , โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) ตามหลักสูตรแกนกลาง , โครงการพัฒนาทักษะทางด\านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพสู?มาตรฐานสากล , โครงการพัฒนาระบบกิจกรรมลูกเสือ

เนตรนารีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย , โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมชุมนุม , โครงการส?งเสริมนิสัยรักการอ?าน

สานปiญญาพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต , โครงการการพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียนตามยุทธศาสตรhการแนะ

แนว , โครงการ รด.จิตอาสา , โครงการพัฒนาศักยภาพผู\เรียน ด\านคุณธรรมจริยธรรม (กีฬาสี , กีฬาจังหวัด) , 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู\เรียนด\านเทคโนโลยีสารสนเทศ , โครงการส?งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการ
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ห\องเร ียนพิเศษ SMTE และ SMT , โครงการการบริหารจัดการโครงการหลักสูตรความเปaนเลิศด\าน

วิทยาศาสตรhและคณิตศาสตรh : SMP , โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) , 

โครงการพัฒนาด\านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม (EP) , โครงการส?งเสริมศักยภาพสู?ความเปaนเลิศทางด\าน

วิชาการ โครงการห\องเรียนพิเศษ ICE , โครงการเสริมสร\างวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและค?านิยมที่ดีงาม , 

โครงการส?งเสริมประชาธิปไตยและศักยภาพสภานักเรียน , โครงการ TO BE NUMBER ONE 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา ขfอมูล หลักฐานเชิงประจักษhท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   2.1 กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีการจัดโครงสร\างและระบบบริหารองคhกรอย?างเปaนระบบโดยยึดหลักการ

กระจายอำนาจและการมีส?วนร?วม โรงเรียนมีอำนาจหน\าที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระ คล?องตัวในการบริหารงาน

ด\านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทั่วไป ภายใต\การกำกับของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งประกอบด\วยผู\ทรงคุณวุฒิ ผู\แทนผู\ปกครอง ผู\แทนครู ผู\แทนศิษยhเก?า ผู\แทนองคhกร

ชุมชน และการมีส?วนร?วมของผู\ปกครองนักเรียนโดยเครือข?ายผู\ปกครอง ซึ่งมีการประชุมอย?างสม่ำเสมอ เพื่อ

รับรู\แผนการดำเนินงานต?าง ๆ ของโรงเรียน รับฟiงความคิดเห็นและข\อเสนอแนะ เพื่อให\ความเห็นชอบ มีการ

จัดระบบ ตรวจสอบและถ?วงดุลทุกหน?วยงาน ส?งผลให\โรงเรยีนได\รับความร?วมมือจากผู\ปกครองและครู สมาคม

นักเรียนเก?า มูลนิธิเพื ่อการศึกษา และสนับสนุนการจัดหาสื ่อ อุปกรณh และสวัสดิการ ผู \ร ับบริการและ

ผู\เกี่ยวข\องเกิดความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนาผู \เรียนตามจุดมุ?งหมายของ

สถานศึกษา 

โรงเรียนได\มีการวางแผนการทำงานอย?างเปaนระบบ โดยสำรวจปiญหาและความต\องการตามบริบท 

ของโรงเรียน กำหนดเปmาหมาย วิสัยทัศนh เอกลักษณh และอัตลักษณhของโรงเรยีนจากการระดมความคิดของ 

บุคลากรที่มีส?วนได\ส?วนเสียในโรงเรียน ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมต?าง ๆ  จัดโครงการ

กิจกรรม การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให\ผู\เรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงคh กิจกรรมตาม

โครงการ มีการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน\น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา

และส?งเสริมสถานศึกษาให\ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยบุคลากรทุกฝêายที่เกี่ยวข\องกับโรงเรียนประชุมร?วมกัน

กำหนดแนวทางในการพัฒนา ส?งเสริม ปmองกันและแก\ปiญหา ซึ่งบุคลากรทุกฝêายสนับสนุนและให\ความร?วมมือ

เปaนอย?างดี และมีการดำเนินการส?งเสริมและพัฒนาผู\เรียนให\มีความสามารถและมีทักษะที่จำเปaนต?อการ

ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช?น ทักษะการเรียนรู\และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได\แก? 

นวัตกรรมและการสร\างสรรคh (Creativity and Innovation) การคิดเชิงวิพากษhและการแก\ปiญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) การสื่อสารและการร?วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

ทักษะด\านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) และทักษะชีวิต

และการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) เมื่อแผนปฏิบัติการได\รับการอนุมัติจึงปฏิบัติตามข้ันตอนใน

แผนงานอย?างเปaนระบบและมคีวามต?อเน่ือง ในระหว?างการปฏิบัติตามข้ันตอนมีการประเมนิงาน/โครงการและ

การประเมินตนเอง เปaนการตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต?ละขั ้นตอนของแผนงานว?ามีปiญหาเกิดข้ึน 

จำเปaนต\องเปลี่ยนแปลงแก\ไขแผนงานในขั้นตอนใด จะปรับปรุงแก\ไขในส?วนที่มีปiญหา ในส?วนที่ไม?มีปiญหา 

ข\อบกพร?องจะนำแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได\ผลเสร็จ เพื่อนำไปใช\ปรับปรุงในการทำงานในครั้งต?อไป 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู\บริหารสถานศึกษาดำเนินการโดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังน้ี 
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1) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีการกำหนด เปmาหมาย วิสัยทัศนh และพันธกิจ ที ่กำหนดไว\ตรงกับ

วัตถุประสงคhของแผนการศึกษาระดับชาติ และสอดคล\องกับความต\องการของชุมชนและท\องถ่ินอย?างชัดเจน 

ร?วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (เน\นระบบการบริหารจดัการ/การ

จัดการเรียนการสอน) คือ ฝàกฝน อบรม สั่งสอนให\ผู\เรยีนเปaนผู\มีคุณธรรมและจรยิธรรม สร\างความเปaนเลิศทาง

วิชาการ สร\างความประทับใจและความเข\าใจอันดีแก?ชุมชน ได\วางกลยุทธhการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา การบริหารแบ?งโครงสร\างการบริหารงานเปaน 5 กลุ?ม ได\แก? กลุ?มบริหารวิชาการ กลุ?มบริหาร

บุคคล กลุ?มบริหารงบประมาณ กลุ?มบริหารทั่วไป และกลุ?มบริหารกจิการนักเรียน ผู\บริหารยึดหลกัการบรหิาร/

เทคนิคการบริหารแบบมีส?วนร?วม การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA โดยใช\รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู?

ความเปaนเลิศ PORWOR Model มีการจัดโครงสร\างองคhกร กำหนดกฎเกณฑh ควบคุมทรัพยากรต?าง ๆ ทำงาน

ร?วมกันเพื่อบรรลุเปmาหมาย โดยการกำหนดอำนาจ ภาระหน\าที่ จัดแบ?งงานสายงาน หน\าที่ ความรับผิดชอบ 

การปฏิบัติงานจัดวางตัวบุคคลเข\าปฏิบัติงาน มีความรู\ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การทำงานของทุก

ฝêายขององคhกรเปaนไปในทางที่ส?งเสรมิให\เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคhที่ต\องการ และบรรลุวัตถุประสงคhอย?าง

มีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต?าง ๆ อย?างเปaนระบบ 

2) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของผู\เรียนและคุณภาพของการศึกษา ดังน้ี 

2.1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให\มีมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2564) และสอดคล\องกับบริบทของนักเรียน ชุมชน 

โรงเรียนและสภาพของสังคม จัดให\มีรายวิชาได\ตรงตามความต\องการของผู\เรียน และการจัดการเรียนรู\ที่เน\น

ผู\เรียนเปaนสำคัญ 

2.2) พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการสอนต?าง ๆ เพื่อนำมาใช\ในการพัฒนาการเรียนรู\ของผู\เรียน 

2.3) การจัดระบบดูแลช?วยเหลือนักเรียนที ่มีประสิทธิภาพ เพื ่อส?งเสริม สนับสนุน และ 

ช?วยเหลือ ผู\เรียนเปaนรายบุคคล 

2.4) ดำเนินโครงการและกิจกรรมต?าง ๆ ของกิจกรรมพัฒนาผู\เรียนที่มีประสิทธิภาพ ช?วยให\ 

นักเรียนได\รับการพัฒนาที่รอบด\าน 

2.5) ดำเนินโครงการสู?ความเปaนเลิศของโรงเรียน 

2.6) บริหารจัดการสภาพแวดล\อมและบริการที่ช?วยส?งเสริมการเรียนรู\ของผู\เรียน 

2.7) สนับสนุนส?งเสริมให\สถานศึกษาเปaนสังคมแห?งการเรียนรู\ เพื่อพัฒนาสู?ความเปaนเลิศ 

2.8) วิเคราะหh จุดเด?น จุดด\อย ความเสี่ยงขององคhกร และบริหารงานอย?างเปaนระบบ  

2.9) บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช\มาตรฐานการศึกษาเปaนเกณฑhในการพัฒนา 

3) พัฒนาครูและบุคลากรให\มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยมุ?งเน\นให\สถานศึกษาส?งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาครู และบุคลากรให\มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มาใช\ในการพัฒนางานและการเรียนรู\ของผู\เรียน โดย

ทางโรงเรียนได\มีการดำเนินการจากกลุ?มบริหาร/งาน/กลุ?มสาระ ดังน้ี 
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3.1) กลุ?มบริหารบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร ได\จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่มุ?งเน\นการ 

ส?งเสริมและพัฒนาบุคลากรให\มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายใต\กิจกรรมส?งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ

โรงเรียนตามสายงาน การสนับสนุนให\ครูมีการอบรมนอกสถานที่ในหัวข\อที่ครูและบุคลากรสนใจและเปaน

ประโยชนhต?อวิชาชีพและการปฏิบัติงานในด\านการสอนและงานตามหน\าที่ เปaนต\น 

3.2) กลุ?มบริหารวิชาการ ได\จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อให\ครูและบุคลากรได\เกิดความ

ตระหนักและเห็นความสำคัญในการทำวิจัยในชั ้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

แก\ปiญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมุ?งเน\นให\ครูผู\สอนมีการสร\างและพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมเพื ่อใช\ในการจัดการเรียนการสอน เพื ่อเสริมสร\างประสิทธิภาพใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการทักษะการเรียนรู\ของผู\เรียน 

3.3) กลุ?มสาระการเรียนรู\ต?าง ๆ  มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมทีมุ่?งเน\นการพัฒนาครูและ 

บุคลากรให\มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

3.4) นอกจากกิจกรรมและโครงการต?าง ๆ  ทางสถานศึกษายังได\ให\ครูและบุคลากรมีการ

จัดทำรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Personal - Self Assessment Report : PSAR) ทุก

ภาคเรียนและปYการศึกษา เพื่อประเมินตนเอง และนอกจากน้ียังได\มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากรโดยหัวหน\างาน หัวหน\ากลุ?มสาระฯ และเพื่อนร?วมวิชาชีพ เพื่อให\ครูผู\สอนได\นำผลการประเมนิที่ได\ไป

พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตนให\มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 4) กลุ?มงานอาคารและสถานที่ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล\อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก

ห\องเรียน และสภาพแวดล\อมที่เอื ้อต?อการเรียนรู\และมีความปลอดภัย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด 

การศึกษา แผนปฏิบัติการให\สอดคล\องกับปiญหาของสถานศึกษา มีการจัดระบบสารสนเทศแจ\งปiญหาสื่อการ

เรียนการสอน และการจองห\องประชุมในการดำเนินกิจกรรมต?าง ๆ ของผู\เรียนทุกกลุ?มเปmาหมาย ทุกคน

สามารถเข\าถึงได\รวดเร็วและมีการพัฒนาระบบอย?างต?อเน่ือง  

5) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู\ ทั้งเพื่อการ

บริหารและเพื่อส?งเสริมและพัฒนาให\ผู\เรียนมีความก\าวหน\า ความสามารถในการใช\เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร  

6) มีการจัดโครงสร\างหรือระบบการบริหารงานที ่เอื้อต?อการพัฒนาสารสนเทศในสถานศึกษา มี

คณะกรรมการงานสารสนเทศและผู\รับผิดชอบเพื่อดำเนินงานสารสนเทศ มีการจัดระบบสารเทศเปaนหมวดหมู? 

ครอบคลุมเปaนปiจจุบัน สะดวกต?อการเข\าถึงและการให\บริการหรือ/การเชื่อมโยงเครือข?ายกับหน?วยงานต\น

สังกัด และมีการนำข\อมูลสารสนเทศไปใช\ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7) มีโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู\เรียนตามจุดเน\นสู?ความเปaนเลิศ เช?น โครงการ

ส?งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการห\องเรียนพิเศษ SMTE และ SMT , โครงการการบริหารจัดการโครงการ

หลักสูตรความเปaนเลิศด\านวิทยาศาสตรhและคณิตศาสตรh : SMP , โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาค

ภาษาอังกฤษ (EP) , โครงการส?งเสริมศักยภาพสู?ความเปaนเลิศทางด\านวิชาการ โครงการห\องเรียนพิเศษ ICE 
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   2.2 ขfอมูล หลักฐานเชิงประจักษhท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ ประกอบด\วย 7 ประเด็นการพิจารณา ดังตาราง 

 

ตาราง ค?าเปmาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คะแนน สรุปผลการประเมิน 
คZาเปÇาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

16.60 18.00 สูงกว?าเปmาหมาย 

    1. มเีปmาหมายวิสัยทัศนhและพันธกจิที่

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 2.00 2.00  เท?ากับค?าเปmาหมาย 

    2. มรีะบบบรหิารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

 2.00 2.00 เท?ากับค?าเปmาหมาย 

    3. ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน\นคุณภาพ

ผู\เรียนรอบด\านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ?มเปmาหมาย 

1.60 2.00 สูงกว?าเปmาหมาย 

    4. พฒันาครูและบุคลากรให\มคีวามเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ 

2.50 3.00 สูงกว?าเปmาหมาย 

    5. จัดสภาพแวดล\อมทางกายภาพและสังคมที่

เอื้อต?อการจัดการเรียนรู\อย?างมีคุณภาพ 

3.00 3.00 เท?ากับค?าเปmาหมาย 

    6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู\ 

2.50 3.00 สูงกว?าเปmาหมาย 

    7. มโีครงการ กจิกรรมเสริมหลกัสูตรเพือ่พัฒนา

ผู\เรียนตามจุดเน\นสู?ความเปaนเลิศ 

3.00 3.00 เท?ากับค?าเปmาหมาย 
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 1. มีเปÇาหมายวิสัยทัศนhและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีการดำเนินงานและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื ่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการกำหนดเปmาหมาย วิสัยทัศนh และพันธกิจ จากกระบวนการมีส?วนร?วมของผู\บริหาร

สถานศึกษาครู ผู\เรียน ผู\ปกครองและผู\เกี่ยวข\อง ที่ทันต?อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลการประเมินมีที่มาจาก 

  1. สถานศึกษามีเปmาหมาย วิสัยทัศนh และพันธกิจที่กำหนดไว\ตรงกับวัตถุประสงคhของแผนการ

ศึกษา ระดับชาติ และสอดคล\องกับความต\องการของชุมชนและท\องถ่ินอย?างชัดเจน 

  2. มีการจัดโครงสร\างองคhกร กำหนดกฎเกณฑh ควบคุมทรัพยากรต?าง ๆ  ทำงานร?วมกันเพื่อบรรลุ 

เปmาหมาย โดยการกำหนดอำนาจ ภาระหน\าที่ จัดแบ?งงาน สายงาน หน\าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน 

  3. จัดวางตัวบุคคลเข\าปฏิบัติงาน มีความรู\ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน 

  4. การทำงานของทุกฝêายขององคhกรเปaนไปในทางที่ส?งเสริมให\เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคhที่

ต\องการ และบรรลุวัตถุประสงคhอย?างมีประสิทธิภาพ 

  5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต?าง ๆ ว?าเปaนไปตามแผนที่วางไว\หรือไม? มีข\อบกพร?อง

อะไรที่ต\องแก\ไขหรือไม? 

 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 5 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมคี?า 2.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย?างเปaนระบบทั้งในส?วนการวางแผนพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพไปใช\ มีการกำกับติดตามการปฏิบัติหน\าที่ ตาม

วงจรคุณภาพ โดยใช\รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู?ความเปaนเลิศ POR-WOR Model ส?งผลให\สถานศึกษามีการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได\บรรลุเปmาหมาย วิสัยทัศนh พันธกิจและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการ

บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช?วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน มีการ

ดำเนินการประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษาอย?างเปaนระบบ มีผลการดำเนินงานที่สะท\อนความสำเร็จของ

สถานศึกษาและความพึงพอใจของผู\เกี่ยวข\อง บุคลากรและผู\เกี่ยวข\องทุกฝêายมีส?วนร?วมในการวางแผน ปรับปรุง 

พัฒนา และร?วมรับผิดชอบต?อผลการจัดการศึกษา โดยการทำงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที ่มี

คุณภาพ สามารถปฏิบัติหน\าที่ได\อย?างมีประสิทธิภาพต?อสถานศึกษา ผลการประเมินมีที่มาจาก 

  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน\าที่

อย?างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจพิจารณาจากการให\ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปYของ

สถานศึกษา การให\ความเห็นชอบรายงานประจำปYของสถานศึกษา 

  2. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธhหรือแผนพัฒนาคุณภาพ 

สถานศึกษาระยะ 3 - 5 ปY มีการกำหนดการมีเปmาหมาย วิสัยทัศนh พันธกิจและกลยุทธhหรือแผนงาน โครงการหลักใน

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล\องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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  3. การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการที ่สอดคล\องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู?เปmาหมายตามวิสัยทัศนhและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  4. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ 

สถานศึกษาอย?างชัดเจน 

 5. การมีรายงานประจำปY หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต?ละปYที ่สะท\อน

ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศนh เปmาหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 5 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมคี?า 2.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนfนคุณภาพผูfเรียนรอบดfานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุZมเปÇาหมาย 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาที่เน\นคุณภาพของ ผู\เรียน

รอบด\านตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ?มเปmาหมาย โดยใช\หลักการบริหารแบบ

มีส?วนร?วมและใช\สถานศึกษาเปaนฐาน มีการบริหารความเสี ่ยง และมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการรองรับ

มาตรฐานการศึกษาจนสามารถนาการเปลี่ยนแปลงสู?สถานศึกษา ผลการประเมินมีที่มาจาก 

  1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได\ตรงกับความต\องการของผู \ เร ียน จัด

กระบวนการเรียนรู\ที่เน\นผู\เรียนเปaนสำคัญ มีแหล?งเรียนรู\ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต?อการเรียนรู\ ตลอดจน

จัดระบบการดูแลช?วยเหลือผู\เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู\เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

  2. การจัดสภาพแวดล\อม และการบริการที่ส?งเสริมให\ผู\เรียนได\พัฒนาเต็มด\วยศักยภาพ ทางด\าน

อาคาร สถานที่ สะอาด เรียบร\อย ปลอดภัย มีสิ ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดล\อม

บรรยากาศที่ร?มรื่น สวยงามเอื้อต?อการเรียนรู\ มีการให\บริการผู\เรียนด\านต?าง ๆ ทั้งด\านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี 

กีฬา นันทนาการและวิชาการ ด\านห\องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให\บริการอย?างพอเพียง 

และเปaนระบบ 

  3. การสนับสนุนส?งเสริมให\สถานศึกษาเปaนสังคมแห?งการเรียนรู\ มีชุมชนการเรียนรู\ทางวิชาชีพ             

(Professional Learning Community) โดยผู\บริหารสถานศึกษาจัดให\มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู\ร ?วมกัน หรือการ

จัดการความรู\ (Knowledge Management) ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได\นวัตกรรมใน

การปฏิบัติงานที่เปaนเลิศ (Best Practice) ของกลุ?มบริหาร/กลุ?มสาระการเรียนรู\ 

  4. การบริหารความเสี่ยงอย?างเปaนระบบ โดยมีการระบุความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง และการ

วางแผนการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน ตลอดจนการกำกับติดตาม ประเมินผลและการจัดทำรายงาน

การบริหารความเสี่ยง 

  5. การเปaนผู\นำการเปลี่ยนแปลง ผู\บริหารสถานศึกษามีภาวะผู\นำ มีความสามารถในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา โดยใช\หลักการบริหารแบบมีส?วนร?วม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช\มาตรฐาน

การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปสู?การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอย?างต?อเน่ือง 
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  6. การสร\างความสำเร็จให\แก?สถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเด?น

ของผู\เรียนมีช่ือเสียงเปaนที่ปรากฏ 

 7. การรายงานผลสำเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกปY มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู บุคลากรและผู\เกี่ยวข\อง 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทัง้ 7 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมีค?า 2.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหfมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษาส?งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรให\มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให\มี ชุมชน

การเรียนรู\ทางวิชาชีพ มาใช\ในการพัฒนางานและการเรียนรู\ของผู\เรียน ผลการประเมินมีที่มาจาก 

  1. ศึกษาและวิเคราะหhมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องคhกรวิชาชีพครูกำหนดขึ้น รวมทั้ง 

มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน?วยงานและสถานศึกษากำหนดข้ึน 

  2. ประเมินครูว?ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดในข\อ 1 

  3. วิเคราะหhผลการประเมินครูตามข\อ 2 เพื่อทราบว?าครูคนใดประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได\

ครบถ\วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู?ในระดับใด ต\องพัฒนาด\านใดก?อนและหลังหรือพัฒนาไปพร\อมกัน 

  4. จัดกลุ?มครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเปaนรายบุคคลหรือ

เปaนกลุ?ม โดยพิจารณาจากสภาพและปiญหาที่ค\นพบในข\อ 3 เปaนหลัก และองคhประกอบอื่น ๆ เช?น งบประมาณ 

ระยะเวลา วิทยากร เปaนต\น 

  5. กำหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ช?วงเวลา และรายงานผลดำเนินการ 

 6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่กำหนด กำกับดูแลสนับสนุน ช?วยเหลือ ติดตามประเมินผลเปaน

ระยะ นำผลมาวิเคราะหhและพัฒนาต?อไป รวมทั้งนำผลการพัฒนามาให\รางวัลยกย?องเชิดชูเกียรติ หรือนำผลการ

พัฒนาไปใช\ในเรื่องอื่น ๆ เช?น การเลื่อนตำแหน?ง เลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 6 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมคี?า 3.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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5. จัดสภาพแวดลfอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตZอการจัดการเรียนรูfอยZางมีคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล\อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห\องเรียน และสภาพแวดล\อม

ที ่เอื้อต?อการเรียนรู\และมีความปลอดภัย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการให\

สอดคล\องกับปiญหาของสถานศึกษา และดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน\นคุณภาพของผู\เรียนทุกกลุ?มเปmาหมาย 

ผลการประเมินมีที่มาจาก 

  1. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล\อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต?อการจัดการเรียนรู\

อย?างมีคุณภาพ สอดคล\องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคล\องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  
 3. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา 

  4. การมีรายงานประจำปY หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต?ละปYที่สะท\อน

ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัดสภาพแวดล\อมของสถานศึกษา  
 5. การจัดระบบและการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 5 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมคี?า 3.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูf 
สถานศึกษาจัดโครงสร\างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต?อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

สถานศึกษา มีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู\รับผิดชอบเพือ่ดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

การจัดระบบสารสนเทศเปaนหมวดหมู? ครอบคลุมเปaนปiจจุบัน สะดวกต?อการเข\าถึงและการให\บริการหรือ/ 

การเชื่อมโยงเครือข?ายกับหน?วยงานต\นสังกัด และมีการนำข\อมูลสารสนเทศไปใช\ในการบริหารจัดการ การ

พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมินมีที่มา

จาก 

  1. จัดโครงสร\างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต?อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษา  

  2. การมีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  3. การขับเคลื ่อนกลไกงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของคณะกรรมการงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

  4. การดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

  5. การจัดประชุมชี้แจง สร\างความตระหนัก ความรู\ความเข\าใจให\ผู\เกี่ยวข\องทราบเกี่ยวกับ

ระบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  6. การกำหนดผู\รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
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  7. การจัดระบบข\อมูลสารสนเทศเปaนหมวดหมู? ครอบคลุม เปaนปiจจุบัน สะดวกต?อการเข\าถึง

และการให\บริการ/การเช่ือมโยงเครือข?ายกับหน?วยงานต\นสังกัด 

  8. การมีข\อมูลสารสนเทศของผู\เรียน ครู และผู\บริหารเปaนรายบุคคลถูกต\อง ครบถ\วนและ

เปaนปiจจุบัน 

  9. การมีข\อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาที่ต?อเน่ืองอย?างน\อย 3 ปY 

 10. การนำข\อมูลสารสนเทศไปใช\ในการบรหิารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 10 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมีค?า 3.00 คะแนน 

มรีะดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

7. มีโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูfเรียนตามจุดเนfนสูZความเปjนเลิศ 

สถานศึกษาได\ดำเนินการเปVดหลักสูตรห\องเรียนพิเศษ ดังต?อไปน้ี 

1. โครงการห\องเรียนพิเศษที่ส ?งเสริมความสามารถในด\านวิทยาศาสตรh คณิตศาสตรh 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล\อม ได\แก? โครงการส?งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการห\องเรียนพิเศษ SMTE และ 

SMT , โครงการการบริหารจัดการโครงการหลักสูตรความเปaนเลิศด\านวิทยาศาสตรhและคณิตศาสตรh : SMP 

2. โครงการห\องเรียนพิเศษที่ส ?งเสริมความสามารถในด\านภาษาอังกฤษ ได\แก? โครงการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) 

3. โครงการห\องเรียนพิเศษที่ส?งเสริมความสามารถในด\านภาษาจีน ได\แก? โครงการส?งเสริม

ศักยภาพสู?ความเปaนเลิศทางด\านวิชาการ โครงการห\องเรียนพิเศษ ICE 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 3 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมีค?า 3.00 คะแนน มีระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 

  

3. จุดเดZน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพใหfสูงขึ้น 
    3.1 จุดเดZน 

1. การบริหารแบ?งโครงสร\างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข\าปฏิบัติงาน มีความรู\ 

ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การวางแผนและดำเนินการครบวงจร PDCA โดยใช\รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาสู?ความเปaนเลิศ POR-WOR Model การปฏิบัติงานผู\บริหาร สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน\าที่

อย?างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส?งผลให\นักเรียน ผู\ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั

การศึกษา 

2. ผลการดำเนินการพัฒนา ส?งผลให\โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีการบริหารงานวิชาการที่เน\นคุณภาพ

ของผู\เรียนรอบด\านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ?มเปmาหมายที่มีประสิทธิภาพ ครบถ\วนตามเกณฑh

มาตรฐานการศึกษา 
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3. ครูและบุคลากรตั้งใจปฏิบัติหน\าที่ มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง 

(Personal Self Assessment Report : PSAR) ทุกภาคเร ียนและปYการศึกษา เพื ่อประเมินตนเองและ

นอกจากนี้ยังได\มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโดยหัวหน\างาน หัวหน\ากลุ?มสาระและ

เพื่อนร?วมวิชาชีพ เพื่อให\ครูผู\สอนได\นำผลการประเมินที่ได\ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ

วิชาชีพของตนให\มีประสิทธิภาพ 

    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เปVดโอกาสให\ผู\ปกครองได\มีส?วนร?วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู\เรียน 

2. สร\างเครือข?ายความร?วมมือของผู\มีส?วนเกี่ยวข\องในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนให\มีความเข\มแข็ง

มีส?วนร?วมรับผิดชอบต?อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพใหfสูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการองคhกรด\วยระบบคุณภาพโดยใช\รูปแบบการ

บริหาร POR-WOR MODEL  

 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีพหปุiญญา 

แผนปฏิบัติงานที่ 4 สถานศึกษามีอาคารสถานที ่ภูมิทัศนhและสิ่งแวดล\อมที่สะอาด ร?มรื่น ปลอดภัย 

และเอื้อต?อการเรียนรู\ของผู\เรียนในศตวรรษที ่21 

แผนปฏิบัติงานท่ี 5 ภาคีเครือข?ายทุกภาคส?วน ทั้งในและต?างประเทศมีส?วนร?วมในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย?างเต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรูfท่ีเนfนผูfเรียนเปjนสำคัญ 
1. ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา ขfอมูล หลักฐานเชิงประจักษhท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   2.1 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในหน\าที่ของการจัดการศึกษาอย?างมคุีณภาพ มีการวาง 

แผนการทำงานอย?างเปaนระบบเพื่อส?งเสริมให\ผู\เรียนมีความรู\ มีความเปaนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และมี

คุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อเปaนพลเมืองที่ดีของสังคม โดยการส?งเสริมให\ครูมีความรู\ มีเจตคติที่ดีต?อการ

ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1) ดำเนินการนิเทศ กำกับ และติดตามโดยมีคณะฝêายบริหารเข\านิเทศกลุ?มสาระการเรียนรู\ทุกกลุ?ม

สาระฯ และงานสนับสนุนการสอน เพื่อให\บุคลากรของกลุ?มสาระฯ แจ\งปiญหาทางด\านการจัดการเรียนการ

สอน และเพื่อให\กลุ?มสาระเสนอหรือสรุปผลของการจัดการเรียนการสอน กลุ?มบริหารงานวิชาการมีโครงการ

นิเทศ กำกับ และติดตาม รวมไปถึงโครงการนิเทศการสอน ซึ่งทั้งสองโครงการเปaนการสนับสนุนให\ครูผู\สอน

จัดทำแผนการเรียนการสอน โดยเน\นผู\เรียนเปaนสำคัญ และช?วยส?งเสริมหรือแก\ปiญหานักเรียนที่มีปiญหา

ทางด\านการเรียน รวมไปถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว?าเกณฑh  

2) จัดการเรียนรู\ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา มุ?งส?งเสริมให\ผู\เรียน

เรียนรู\ด\วยตนเอง เรียนรู\อย?างต?อเนื่องตลอดชีวิตและใช\เวลาอย?างสร\างสรรคh รวมทั้งมีความยืดหยุ?น สนอง

ความต\องการของผู\เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู\เรียนสามารถเรียนรู\ได\ตลอดเวลา ทุกสถานที่ เรียนรู\

จากสื่อการเรียนรู\และแหล?งการเรียนรู\ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข?ายการเรียนรู\ต?าง ๆ ที่มีอยู?ในท\องถ่ิน 

3) มีการวางแผนดำเนินโครงการต?าง ๆ  เพื่อส?งเสริมและพัฒนาให\ครูผู\สอนมีการบริหารจัดการช้ัน

เรียน โดยการเน\นปฏิสัมพันธhเชิงบวก ให\เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู\อย?างมีความสุข

เพื่อให\บรรลุตามเกณฑh  

4) การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู\เรียนอย?างเปaนระบบและนำผลมาพัฒนาผู\เรียน 

4.1) ครูผู\สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนของแต?ละรายวิชาโดยเน\นผู\เรียนเปaน

สำคัญ โดยในแผนการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู\เรียนตามสมรรถนะสำคัญตาม

หลักสูตร ประเมินจากสภาพจริงตามโครงสร\างรายวิชา โดยใช\เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมและหลากหลาย มีเกณฑhการให\คะแนนที่ชัดเจน ผู\เรียนและผู\เกี่ยวข\องมีส?วนร?วมในการวัดและ

ประเมินผล 

4.2) โรงเรียนกำหนดวันสอบกลางภาค/ปลายภาค กำหนดวันส?งคะแนน โดยแต?ละรายวชิา

การมีการจับคู?เพื่อตรวจทานคะแนน จากน้ันกำหนดวันตรวจทานคะแนนเพื่อตรวจทานคะแนนจากฝêายวัดผล 

4.3) ครูผู\สอนแต?ละรายวิชาจัดทำการวิเคราะหhข\อสอบ เพื่อนำผลการวิเคราะหhไปปรับปรุง

ข\อสอบให\ได\มาตรฐานและเพื่อเก็บข\อสอบที่ได\มาตรฐานไว\ในคลังข\อสอบของกลุ?มสาระการเรียนรู\ต?อไป  

4.4) โรงเรียนได\จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู\สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

เพื่อให\ครูและบุคลากรได\พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน ตามสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
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4.5) โรงเรียนได\จัดการนิเทศ โดยผู\บริหารโรงเรียนนิเทศกลุ?มสาระการเรียนรู\ และแต?ละกลุ?ม 

สาระการเรียนรู\มีการนิเทศภายใน กำกับติดตาม โดยนิเทศระหว?างครูผู\สอนระดับเดียวกัน มีแบบบันทึกการ

นิเทศเพื่อบันทึกผลการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนผลการนิเทศภายในกลุ?มสาระการเรียนรู\ เพื่อให\ครูผู\สอนนำผล

การนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต?อไป 

 5) โรงเร ียนได \ดำเน ินโครงการการข ับเคล ื ่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 

Community) โดยมีการเสริมสร\างความรู\ความเข\าใจให\แก?ครูและบุคลากรทุกคน เพื่อให\การแลกเปลี่ยน

เรียนรู\อย?างเปaนระบบและสามารถนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู\มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู\อย?างต?อเน่ือง ทุก

กลุ?มสาระการเรียนรู\ได\ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ผู\บริหารโรงเรียนได\จัดกิจกรรมโครงการและ

สนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อให\เปaนบุคคลแห?งการเรียนรู\ เปVดโอกาสให\ครูและบุคลากรได\แสดง

ความสามารถของตนเองอย?างเต็มที่และอย?างต?อเนื่อง โดยโรงเรียนเปaนผู\สนับสนุนให\เกิดการทำงานร?วมกัน 

เกิดการเรียนรู\ร?วมกัน สร\างองคhความรู\เปaนเอกลักษณhของโรงเรียน โรงเรียนได\จัดเวทีให\ครูและบุคลากร

นำเสนอรายงานผลการดำเนินการ PLC แต?ละกลุ?มเพื่อให\เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู\และเปaนแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู\ 

 6) โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรม นวัตกรรมเพื่อส?งเสรมิศักยภาพผู\เรียนสู?ความเปaนเลิศ พัฒนาผู\เรียนเปaน

ผู\มีทกัษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
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    2.2 ขfอมูล หลักฐานเชงิประจักษhท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน\นผู\เรียนเปaนสำคัญ ประกอบด\วย 6 ประเด็นการพิจารณา ดังตาราง 

 

ตาราง ค?าเปmาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน\นผู\เรียนเปaน

สำคัญ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คะแนน สรุปผลการประเมิน 
คZาเปÇาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนfนผูfเรียนเปjนสำคัญ 

16.50 18.00 สูงกว?าเปmาหมาย 

1. จัดการเรียนรู\ผ?านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนำไปประยุกตhใช\ในชีวิตได\ 

2.50  3.00  สูงกว?าเปmาหมาย 

2. ใช\สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล?งเรียนรู\

ที่เอื้อต?อการเรียนรู\ 

3.00 3.00 เท?ากับค?าเปmาหมาย 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 3.00 3.00 เท?ากับค?าเปmาหมาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู\เรียนอย?างเปaนระบบ

และนำผลมาพฒันาผู\เรียน 

3.00 3.00 เท?ากับค?าเปmาหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู\และให\ข\อมลูสะท\อน

กลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู\ 

2.50 3.00 ต่ำกว?าเปmาหมาย 

6. มีการจัดกิจกรรม นวัตกรรมเพือ่ส?งเสริม

ศักยภาพผู\เรียนสู?ความเปaนเลิศ 

2.50 3.00 สูงกว?าเปmาหมาย 

 

 1. จัดการเรียนรูfผZานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตhใชfในชีวิตไดf 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู\และตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เน\นให\ผู\เรียนได\เรียนรู\โดยผ?านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู\เชิงบวก ที่

สามารถนำไปจัดกิจกรรมได\จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู \เฉพาะสำหรับผู\ที่มีความจำเปaนและต\องการความ

ช?วยเหลือพิเศษ ผู\เรียนได\รับการฝàกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคhความรู\ นำเสนอผลงานและ

ความสามารถนำไปประยุกตhใช\ในชีวิต ผลการประเมินมีที่มาจาก 

  1. มีแผนจัดการเรียนรู\ที่เน\นผู\เรียนเปaนสำคัญ ที่กระตุ\นให\ผู\เรียนได\รับกระบวนการคิด และได\

ปฏิบัติจริง  

 2. มีแผนจัดการเรียนรู\ที่เน\นให\ผู\เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองคhความรู\ด\วยตนเอง และ

สามารถสื่อสาร ถ?ายทอด นำเสนอองคhความรู\ได\ 
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  3. มีแผนจัดการเรียนรู\ที่ช?วยส?งเสริมหรือแก\ปiญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว?าเกณฑh 

  4. มีแผนจัดการเรียนรู\ที่สามารถเช่ือมโยงและประยุกตhใช\ในชีวิตประจำวัน 

  5. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู\ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีปiญหาทางด\านการเรียน 

  6. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู\ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว?าเกณฑh 

  7. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ช?วยส?งเสริมหรือแก\ปiญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว?าเกณฑh 

  8. มีรายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต?อกิจกรรมที่ช?วยส?งเสริมหรือ

แก\ปiญหานักเรียนที่มผีลการเรียนต่ำกว?าเกณฑh 

 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 8 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมคี?า 3.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

2. ใชfสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลZงเรียนรูfท่ีเอ้ือตZอการเรียนรูf 
 สถานศึกษามีการใช\สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล?งเรียนรู\ รวมทั้งภูมิปiญญาท\องถ่ินมาใช\ในการจัดการ

เรียนรู\ โดยสร\างโอกาสให\ผู\เรียนได\แสวงหาความรู\ด\วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ผลการประเมินมีที่มาจาก 

  1. จัดโครงสร\างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต?อการพัฒนาทางด\านการจัดหาสื่อเพื่อใช\ในการ

เรียนการสอน ใช\เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล?งเรียนรู\ 

  2. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระดับสถานศึกษา  

  3. การขับเคลื่อนกลไกให\มีการสร\างสื่อการใช\สื่อใช\เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล?งเรียนรู\  

  4. การกำหนดผู\รับผิดชอบงานทางด\านสื่อนวัตกรรม 

  5. การจัดระบบการบริการ สะดวกต?อการเข\าถึงและการให\บริการ  

  6. มีข\อมูลสารสนเทศทางด\านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล?งเรียนรู\ 

  7. มีข\อมูลสารสนเทศของผู\เรียน ครู และผู\บริหารเปaนรายบุคคลถูกต\อง ครบถ\วนและเปaนปiจจุบัน  

  8. การนำสื่อใช\สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล?งเรียนรู\มาใช\ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 8 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมคี?า 3.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูผู\สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยการเน\นปฏิสัมพันธhเชิงบวก ให\เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก

เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู\อย?างมีความสุข ผลการประเมินมีที่มาจาก 

  1. การวิเคราะหhหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

  2. การวิเคราะหhผู\เรียนเปaนรายบุคคลและนำข\อมูลมาใช\ในการวางแผนและการจัดการเรียนรู\เพื่อ

พัฒนาผู\เรียนให\สอดคล\องกับความแตกต?างระหว?างบุคคล 

  3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู \และการจัดการเรียนรู \ท ี ่เน \นผู \ เร ียนเปaนสำคัญด\วย

กระบวนการเรียนรู\ที่หลากหลายเปVดโอกาสให\ผู\เรียนมีส?วนร?วมในการจัดการเรียนการสอน 
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  4. บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู\เพื่อให\การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ผู\เรียนเกิดการเรียนรู\อย?างมีความสุข 

  5. การใช\สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปiญญาท\องถิ่นและแหล?งเรียนรู \ภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

  6. การศึกษาค\นคว\าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู\ที่เน\นผู\เรียนเปaน

สำคัญโดยมีงานวิจัยหรือผลงานหรือสื่อนวัตกรรมอย?างน\อยปYละ 1 ช้ิน 

 7. มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน และรายงาน

กิจกรรม IS 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 7 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมคี?า 3.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

4. ตรวจสอบและประเมินผูfเรียนอยZางเปjนระบบและนำผลมาพัฒนาผูfเรียน 

 สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู\ ตามสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร โดย

การประเมินผู\เรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนการประเมินอย?างเปaนระบบ ใช\เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสม โดยผู\เรียนและผู\เกี่ยวข\องมีส?วนร?วมในการผู\ประเมินและมีการให\ข\อมูลย\อนกลับแก?ผู\เรียนและผู\เรียน

นำไปใช\ประโยชนh ผลการประเมินมีที่มาจาก 

  1. มีการวัดและประเมินผลผู\เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรโดยการประเมินผู\เรียนจาก

สภาพจริง 

  2. มีการกำหนดข้ันตอนการวัดและประเมินผลอย?างเปaนระบบ 

  3. ใช\เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปmาหมาย และการจัดการเรียนการสอน  

  4. ผู\เรียนและผู\เกี่ยวข\องมีส?วนร?วมในการวัดและประเมินผล 

  5. ให\ข\อมูลย\อนกลับแก?ผู\เรียนและผู\เรียนนำไปใช\ประโยชนh 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 5 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมคี?า 3.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูfและใหfขfอมูลสะทfอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูf 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู \อย?างต?อเนื ่อง โดยการจัดให\บุคลากรมีการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู\เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู\ มุ?งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย?างต?อเน่ืองให\เกิดข้ึนกับ

ครูและบุคลากรทุกคน และพัฒนาสถานศึกษาให\เปaนองคhกรแห?งการเรียนรู\จนเปaนวัฒนธรรมในการทำงานปกติของ

สถานศึกษา มีการนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะหh สังเคราะหh หรือมีการวิจัยและเลือกสรรข\อมูลสารสนเทศมาใช\

พัฒนาการจัดการเรียนรู\ มีการเผยแพร?และการแลกเปลี ่ยนเรียนรู\เพื่อให\เกิดการพัฒนาอย?างต?อเนื ่อง ผลการ

ประเมินมีที่มาจาก 
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  1. การสร\างเสรมิแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู\เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู\ มุ?ง

การพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู\อย?างต?อเน่ือง 

  2. การนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู\เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู\ 

  3. การวิเคราะหh สังเคราะหh/วิจัย และเลือกสรรข\อมูลสารสนเทศไปใช\พัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู\  

  4. การสร\างวัฒนธรรมคุณภาพให\การแลกเปลี่ยนเรียนรู\ภายในสถานศึกษาเปaนการทำงานปกติของ

สถานศึกษา 

  5. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู\เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู\อย?างต?อเน่ือง  

  6. การพัฒนาสถานศึกษาให\เปaนองคhกรแห?งการเรียนรู\ 

  7. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู\ให\สอดคล\องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

 8. การเผยแพร? ประชาสัมพันธhผลการดำเนินงานอย?างต?อเน่ือง 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 8 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมคี?า 3.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

6. มีการจัดกิจกรรม นวัตกรรมเพ่ือสZงเสริมศักยภาพผูfเรียนสูZความเปjนเลิศ 

 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม นวัตกรรมเพื่อส?งเสรมิศักยภาพผู\เรยีนสู?ความเปaนเลศิ และพัฒนาผู\เรียน

เปaนผู\มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) โดยมีกิจกรรมดังน้ี 

  1. การพัฒนาทักษะการสอบ IELTS 

  2. Oxford Online Placement Test 

  3. ส ?งเสร ิมศ ักยภาพนักเร ียนและครูโรงเร ียนภูเก ็ตว ิทยาลัยส ู ?ค ุณภาพเท ียบเคียง

มาตรฐานสากล (Independent Study) 

  4. พัฒนาผู\เรียนให\มีทักษะทางด\านคณิตศาสตรhอย?างเต็มศักยภาพ 

  5. ส?งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรh 

  6. ค?ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส DELF 

  7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ญี่ปุêน 

  8. พัฒนาคุณภาพผู\เรียนด\านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได\ดำเนินการ ครบทั้ง 8 ข\อ ส?งผลให\ได\รับผลการประเมินมคี?า 3.00 คะแนน มี

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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3. จุดเดZน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพใหfสูงขึ้น 
    3.1 จุดเดZน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมอย?างหลากหลายส?งเสริมให\นักเรียนเกิดการเรียนรู\ผ?านกิจกรรมทั้งในและนอก

สถานศึกษา ผ?านสื ่อเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมค?ายทางวิชาการ การให\นักเรียนเข\าร?วมกิจกรรมต?าง ๆ 

นอกเหนือจากการเรียนในห\องเรยีน ทำให\นักเรียนเกิดการเรียนรู\ได\ดีและเกิดความสุขที่จะเรียนรู\ ให\นักเรียน

เข\าร?วมกิจกรรมต?าง ๆ ตามความสนใจทั้งเปaนรายบุคคลและรายกลุ?ม เปaนการส?งเสริมผู\เรยีนเต็มศักยภาพตาม

ความพร\อมและความแตกต?างของแต?ละบุคคล มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลประเมินผลของทุก

รายวิชา ให\สอดคล\องกับตัวช้ีวัดก?อนที่จะใช\วัดและประเมินผลนักเรยีน และมีการใช\แหล?งเรยีนรู\ในท\องถ่ินและ

ชุมชน นอกจากน้ีประสบความสำเร็จด\านการนำนักเรียนเข\าร?วมแข?งขันทักษะทางวิชาการต?าง ๆ ของหน?วยใน

สังกัดและหน?วยงานภายนอกอย?างต?อเน่ืองจนได\รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติอย?างต?อเน่ือง 

    3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให\ทันต?อการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห?งการเรียนรู\ เน\นการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ มีความเปaนสากลมากขึ้น รวมทั้งควรมีการพัฒนาปรับปรุงให\เปaนไปตามที่กำหนดไว\ใน

แผนปฏิบัติการประจำปY  

    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพใหfสูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานท่ี 6 ครูและบุคลากรมีความรู\ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  แผนปฏิบัติงานท่ี 7 ครูและบุคลากรมีความเปaนครูมืออาชีพในศตวรรษที ่21 

 แผนปฏิบัติงานท่ี 8 พฒันานักเรียนให\เปaนผู\นำที่ดีขององคhกร ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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สZวนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และความตfองการชZวยเหลือ  

 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต\องการช?วยเหลือ ดังน้ี 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมผีลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู?ในระดับยอดเย่ียม โดยมผีลการประเมิน

รายมาตรฐาน ดังน้ี 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู\เรียน อยู?ในระดับยอดเย่ียม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ อยู?ในระดับยอดเย่ียม 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู\ทีเ่น\นผู\เรียนเปaนสำคัญ อยู?ในระดับยอดเย่ียม 

ความตfองการชZวยเหลือ 
เนื่องด\วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กำหนดวิสัยทัศนh “มุ?งมั่นพัฒนาผู\เรียนเปaนผู\นำที่ดีขององคhกรใน

ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเปaนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย?างย่ังยืน” จึงต\องการความ

ช?วยเหลือ ดังน้ี 

1. การสนับสนุนจากองคhกร หน?วยงาน สถาบันการศึกษา ชุมชน เปaนที่ปรึกษาและบริการด\านองคh 

ความรู \ ในด\านวิชาการสาขาต?าง ๆ เช?น ด\านวิทยาศาสตรh คณิตศาสตรh ภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรม 

2. ต\องการขยายพื้นที่ของโรงเรียนและปรับปรุงด\านอาคารสถานที่ ให\มีความเพียงพอและเหมาะสม 
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ตารางสรุปผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปEการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูNเรียน  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูGเรียน 

1. ม ีความสามารถ ในการอJาน 

การเขียน การสื่อสารและการคิด

คำนวณ 

1. ผูGเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณิตศาสตรXพื้นฐาน

ทุกระดับช้ัน คิดเปYน 1.40 คะแนน 

1. ผู Gเร ียนที ่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ ้นไปในรายวิชา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณิตศาสตรXพื้นฐานทุก

ระดับช้ัน คิดเปYน 1.28 คะแนน 

ต่ำกวJาเป/าหมาย 

 

2. ผ ู G เร ียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของ

ผูGเรียน ดGานความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึน

ไป คิดเปYน 1.80 คะแนน 

2. ผูGเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูGเรียน 

ดGานความสามารถในการสื่อสารระดับดีขึ้นไป คิดเปYน 

1.92 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

2. ม ีความสามารถในการ คิด

วิเคราะหX คิดอยJางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกGป`ญหา 

1. ผู Gเรียนที ่มีผลการประเมินความสามารถในการ

อJาน คิดวิเคราะหX และเขียนในระดับดีขึ ้นไปทุก

ระดับช้ัน คิดเปYน 1.95 คะแนน 

1. ผูGเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอJาน 

คิดวิเคราะหX และเขียนในระดับดีข้ึนไปทุกระดับช้ัน คิด

เปYน 1.99 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

2. ผู Gเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของ

ผู Gเรียน ดGานความสามารถในการคิดระดับดีขึ้นไป 

คิดเปYน 0.93 คะแนน 

2. ผูGเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูGเรียน 

ดGานความสามารถในการคิดระดับดีข้ึนไป คิดเปYน 0.96 

คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

3. ผู Gเร ียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของ

ผูGเรียน ดGานความสามารถในการแกGป`ญหาระดับดี

ข้ึนไป คิดเปYน 0.93 คะแนน 

3. ผูGเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูGเรียน 

ดGานความสามารถในการแกGป`ญหาระดับดีข้ึนไป คิดเปYน 

0.96 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

3. มีความสามารถ ในการสรGาง

นวัตกรรม 

1. ผู Gเรียนที ่มีผลการประเมินในรายวิชาการศึกษา

คGนควGาดGวยตนเอง (Independent Study : IS) ใน

ระดับดีข้ึนไป คิดเปYน 1.75 คะแนน 

1. ผ ู G เร ียนที ่ม ีผลการประเมินในรายวิชาการศึกษา

คGนคว Gาด Gวยตนเอง ( Independent Study : IS) ใน

ระดับดีข้ึนไป คิดเปYน 1.92 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

2. ผูGเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชา

ของเล Jนเช ิ งกลและไฟฟ /า รายว ิชาโครงงาน

วิทยาศาสตรX คณิตศาสตรX และคอมพิวเตอรX และ

รายวิชาสนุกกับอิเล็กทรอนิกสX คิดเปYน 1.75 คะแนน 

2. ผูGเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาของ

เลJนเชิงกลและไฟฟ/า รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรX 

คณิตศาสตรX และคอมพิวเตอรX และรายวิชาสนุกกับ

อิเล็กทรอนิกสX คิดเปYน 1.91 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

4. ม ีความสามารถ ในการใชG

เทคโนโลยี สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

1. ผูGเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชา

ออกแบบเทคโนโลยี คิดเปYน 1.93 คะแนน 

1. ผู Gเร ียนที ่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ ้นไปในรายวิชา

ออกแบบเทคโนโลยี คิดเปYน 1.80 คะแนน 

ต่ำกวJาเป/าหมาย 

 

2. ผู Gเร ียนที ่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของ

ผูGเรียน ดGานความสามารถในการใชGเทคโนโลยรีะดับ

ดีข้ึนไป คิดเปYน 1.93 คะแนน 

2. ผูGเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูGเรียน 

ดGานความสามารถในการใชGเทคโนโลยีระดับดีข้ึนไป คิด

เปYน 1.98 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

1. ผูGเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชา

พื้นฐานทุกกลุJมสาระการเรยีนรูG ทุกระดับช้ัน คิดเปYน 

3.20 คะแนน 

1. ผู Gเร ียนที ่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ ้นไปในรายวิชา

พื้นฐานทุกกลุJมสาระการเรียนรูG ทุกระดับชั้น คิดเปYน 

3.08 คะแนน 

ต่ำกวJาเป/าหมาย 

6. มีความรูG ทักษะพื้นฐาน และ

เจตคติที่ดีตJองานอาชีพ 

1. ผูGเรียนมีความรูG ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตีJอ

งานอาชีพ คิดเปYน 3.95 คะแนน 

1. ผูGเรียนมีความรูG ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตJองาน

อาชีพ คิดเปYน 4.00 คะแนน 

 

 

 

สูงกวJาเป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงคXของผูGเรียน 

1. การมีคุณลักษณะและคJานิยม

ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

1. ผูGเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคXตามหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีขึ้นไป คิด

เปYน 3.87 คะแนน 

1. ผูGเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคXตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับดีข้ึนไป คิดเปYน 

3.99 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

2. ความภูม ิ ใจในทGองถ ิ ่นและ

ความเปYนไทย 

1. ความพึงพอใจของนักเรียนตJอโครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนกลุ Jมสาระสังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม คิดเปYน 1.77 คะแนน 

1. ความพึงพอใจของนักเรียนตJอโครงการพัฒนาการ

เร ียนการสอนกล ุ Jมสาระสังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม คิดเปYน 1.90 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

2. การเขGาร JวมกิจกรรมทางดGานศิลปะ/ดนตรี/

นาฏศิลปu คิดเปYน 1.98 คะแนน 

2. การเขGารJวมกิจกรรมทางดGานศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลปu 

คิดเปYน 2.00 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

3. การยอมรับทีจ่ะอยูJรJวมกันบน

ความแตกตJางและหลากหลาย 

1. ผ ู G เร ียนมีการยอมรับที ่จะอยู Jร Jวมกันบนความ

แตกตJางและหลากหลาย คิดเปYน 3.80 คะแนน 

1. ผูGเรียนมีการยอมรับที่จะอยูJรJวมกันบนความแตกตJาง

และหลากหลาย คิดเปYน 4.00 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

4. สุขภาวะทางรJางกายและจิต

สังคม 

1. ผลการประเมินน้ำหนัก สJวนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑXมาตรฐานของนักเรียน คิดเปYน 

1.75 คะแนน 

1. ผลการประเมินน้ำหนัก สJวนสูง และสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑXมาตรฐานของนักเรียน คิดเปYน 1.76 

คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

2. ผลการประเมินลักษณะจิตสังคมของนักเรียน คิด

เปYน 1.75 คะแนน 

2. ผลการประเมนิลักษณะจติสังคมของนักเรียน คิดเปYน 

1.95 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

1.3 ความเปYนเลิศทางวิชาการของผูGเรียน 

1. ผลการแข J งข ันท ักษะทาง

วิชาการระดับชาติ 

1. จำนวนผูGเรียนที่ไดGรับรางวัลการแขJงขันทักษะทาง

วิชาการระดับชาติ คิดเปYน 3.20 คะแนน 

1. จำนวนผูGเรียนที่ไดGรับรางวัลการแขJงขันทักษะทาง

วิชาการระดับชาติ คิดเปYน 3.50 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

2. ผลการแข J งข ันท ักษะทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 

1. ผูGเรียนมีผลการแขJงขันทักษะทางวิชาการระดับ

นานาชาติ คิดเปYน 2.79 คะแนน 

1. ผ ู G เร ียนมีผลการแขJงขันทักษะทางวิชาการระดับ

นานาชาติ คิดเปYน 4.00 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

1.4 ทักษะการสื่อสารภาษาสูJสากล 

1. ผลการทดสอบว ั ดความรูG

ทางดGานภาษาอังกฤษ 

1. ผ ู G เร ียนที ่ผ Jานการทดสอบวัดความรู GทางดGาน

ภาษาอ ั งกฤษ (OXFORD ONLINE PLACEMENT 

TEST) ในระดับ A1 ข้ึนไป คิดเปYน 3.20 คะแนน 

1. ผ ู G เร ียนท ี ่ผ Jานการทดสอบวัดความร ู Gทางด G าน

ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  ( OXFORD ONLINE PLACEMENT 

TEST) ในระดับ A1 ข้ึนไป คิดเปYน 3.68 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

2. ผลการทดสอบว ั ดความรูG

ทางดGานภาษาจีน 

1. ผ ู G เร ียนที ่ผ Jานการทดสอบวัดความรู GทางดGาน

ภาษาจ ี น  ( Hanyu Shuiping Kaosh : HSK) ใ น

ระดับ 2 ข้ึนไป คิดเปYน 3.20 คะแนน 

1. ผูGเรียนที่ผJานการทดสอบวัดความรูGทางดGานภาษาจีน 

(Hanyu Shuiping Kaosh : HSK) ในระด ับ 2 ข ึ ้นไป 

คิดเปYน 3.61 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

3. ผลการทดสอบว ั ดความรูG

ทางดGานภาษาญี่ปุåน 

1. ผ ู G เร ียนที ่ผ Jานการทดสอบวัดความรู GทางดGาน

ภาษาญี ่ป ุ åน (Japanese Language Proficiency 

Test : JLPT) ในระด ับ N5 ข ึ ้นไป ค ิดเป Yน 3.20 

คะแนน 

1. ผ ู G เร ียนท ี ่ผ Jานการทดสอบวัดความร ู Gทางด G าน

ภาษาญี่ปุåน (Japanese Language Proficiency Test 

: JLPT) ในระดับ N5 ข้ึนไป คิดเปYน 3.69 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 

 

4. ผลการทดสอบว ั ดความรูG

ทางดGานภาษาฝรั่งเศส 

1. รGอยละของผู Gเรียนที่ผJานการทดสอบวัดความรูG

ทางดGานภาษาฝรั่งเศส (DELF SCOLAIRE) ในระดับ 

A1 ข้ึนไป คิดเปYน 3.20 คะแนน 

1. ร Gอยละของผู G เร ียนที ่ผ JานการทดสอบวัดความรูG

ทางดGานภาษาฝรั่งเศส (DELF SCOLAIRE) ในระดับ A1 

ข้ึนไป คิดเปYน 4.00 คะแนน 

สูงกวJาเป/าหมาย 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1. ม ีเป /าหมาย วิส ัยทัศนX และ

พันธกิจที ่สถานศึกษา กำหนด

ชัดเจน 

1. สถานศึกษามีเป/าหมาย วิสัยทัศนX และพันธกิจที่

กำหนดไวGตรงกับวัตถุประสงคXของแผนการศึกษา 

ระดับชาติ และสอดคลGองกับความตGองการของชุมชน

และทGองถ่ินอยJางชัดเจน 

2. ม ีการจ ัดโครงสร GางองคXกร กำหนดกฎเกณฑX 

ควบคุมทรัพยากรตJาง ๆ  ทำงานรJวมกันเพื่อบรรลุ 

เป /าหมาย โดยการกำหนดอำนาจ ภาระหนGาที่  

จัดแบJงงาน สายงาน หนGาที่ ความรับผิดชอบ การ

ปฏิบัติงาน 

3. จ ัดวางต ัวบ ุคคลเข G าปฏ ิบ ัต ิ งาน ม ีความรูG

ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน 

4. การทำงานของทุกฝåายขององคXกรเปYนไปในทางที่

สJงเสริมใหGเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคXที่ตGองการ 

และบรรลุวัตถุประสงคXอยJางมีประสิทธิภาพ 

5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตJาง ๆ  วJา

เปYนไปตามแผนที่วางไวGหรือไมJ มีขGอบกพรJองอะไรที่

ตGองแกGไขหรือไมJ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 5 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 2.00 คะแนน 

1. สถานศึกษามีเป/าหมาย วิสัยทัศนX และพันธกิจที่

กำหนดไวGตรงกับวัตถุประสงคXของแผนการศึกษา 

ระดับชาติ และสอดคลGองกับความตGองการของชุมชน

และทGองถ่ินอยJางชัดเจน 

2. มีการจัดโครงสรGางองคXกร กำหนดกฎเกณฑX ควบคุม

ทรัพยากรตJาง ๆ ทำงานรJวมกันเพื่อบรรลุ เป/าหมาย 

โดยการกำหนดอำนาจ ภาระหนGาที่ จัดแบJงงาน สาย

งาน หนGาที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน 

3. จัดวางตัวบุคคลเขGาปฏิบัติงาน มีความรูGความสามารถ

เหมาะสมกับภาระงาน 

4. การทำงานของทุกฝåายขององคXกรเปYนไปในทางที่

สJงเสริมใหGเกิดผลสำเรจ็ตามวัตถุประสงคXที่ตGองการ และ

บรรลุวัตถุประสงคXอยJางมีประสิทธิภาพ 

5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตJาง ๆ วJา

เปYนไปตามแผนที่วางไวGหรือไมJ มีขGอบกพรJองอะไรที่ตGอง

แกGไขหรือไมJ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 5 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 2.00 คะแนน 

เทJากับคJา

เป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานของ

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนGาที่

อยJางมีประสิทธิภาพ ซึ ่งอาจพิจารณาจากการใหG

ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ

การประจำปïของสถานศึกษา การใหGความเห็นชอบ

รายงานประจำปïของสถานศึกษา 

2. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ห ร ื อ แผ นกล ย ุ ท ธ X ห ร ื อ แผนพ ัฒนา คุณภาพ 

สถานศึกษาระยะ 3 - 5 ปï ม ีการกำหนดการมี

เป/าหมาย วิสัยทัศนX พันธกิจและกลยุทธXหรือแผนงาน 

โครงการหลักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สอดคลGองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3.  การม ีระบบ/กลไก หร ือแผนปฏ ิบ ัต ิการที่

สอดคลGองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูJเป/าหมาย

ตามว ิ ส ั ยท ัศน X และมาตรฐานการศ ึ กษาของ

สถานศึกษา 

4. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการดำเน ินงานการพ ัฒนาคุณภาพ 

สถานศึกษาอยJางชัดเจน 

1 .  คณะกรรมการสถานศ ึ กษาข ั ้นพ ื ้นฐานของ

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนGาที่อยJาง

มีประสิทธิภาพ ซึ ่งอาจพิจารณาจากการใหGความ

เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจำปïของสถานศึกษา การใหGความเห็นชอบรายงาน

ประจำปïของสถานศึกษา 

2. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

หรือแผนกลยุทธXหรือแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา

ระยะ 3 - 5 ปï มีการกำหนดการมีเป/าหมาย วิสัยทัศนX 

พันธกิจและกลยุทธXหรือแผนงาน โครงการหลักในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคลGองกับมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

3. การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการที่สอดคลGอง

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการ

ขับเคลื ่อนสถานศึกษาสู Jเป/าหมายตามวิสัยทัศนXและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการดำ เน ิ นงานการพ ัฒนาค ุณภาพ 

สถานศึกษาอยJางชัดเจน 

เทJากับคJา

เป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

5. การม ีรายงานประจำปï หร ือรายงานผลการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาในแตJละปïท ี ่สะทGอน

ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศนX 

เป/าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 5 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 2.00 คะแนน 

5.  การม ีรายงานประจำปï  หร ือรายงานผลการ

ดำเน ินงานของสถานศึกษาในแต Jละป ïท ี ่สะท Gอน

ความสำเร ็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิส ัยทัศนX  

เป/าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 5 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 2.00 คะแนน 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่

เนGนคุณภาพผูGเรียนรอบดGานตาม

หล ักส ูตรสถานศึกษาและทุก

กลุJมเป/าหมาย 

1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาไดG

ตรงกับความตGองการของผูGเรียน จัดกระบวนการเรียนรูG

ที่เนGนผูGเรียนเปYนสำคัญ มีแหลJงเรียนรูG สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอื้อตJอการเรียนรูG ตลอดจนจัดระบบการ

ดูแลชJวยเหลือผู Gเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู Gเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. การจัดสภาพแวดลGอม และการบริการที่สJงเสริมใหG

ผู Gเร ียนไดGพัฒนาเต็มดGวยศักยภาพ ทางดGานอาคาร 

สถานที่ สะอาด เรียบรGอย ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ

สะดวกพอเพ ียงและเหมาะสม ม ีสภาพแวดล Gอม

บรรยากาศที ่รJมรื่น สวยงามเอื้อตJอการเรียนรูG มีการ

ใหGบริการผู GเรียนดGานตJาง ๆ  ทั ้งดGานสุขภาพอนามัย 

ศิลปะ ดนตรี ก ีฬา นันทนาการและวิชาการ ดGาน

หGองสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อใหGบริการอยJางพอเพียง และเปYนระบบ 

3. การสนับสนุนสJงเสริมใหGสถานศึกษาเปYนสังคมแหJง

การ เร ี ยนร ู G  ม ี ช ุ มชนการ เร ี ยนรูG ทางว ิ ชาชีพ 

(Professional Learning Community) โดยผู Gบร ิหาร

สถานศึกษาจัดใหGมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูGรJวมกัน หรือ

การจัดการความรู G (Knowledge Management) ใน

1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาไดGตรง

กับความตGองการของผูGเรียน จัดกระบวนการเรียนรูGที่เนGน

ผูGเรียนเปYนสำคัญ มีแหลJงเรียนรูG สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เอื ้อตJอการเรียนรูG ตลอดจนจัดระบบการดูแลชJวยเหลือ

ผูGเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูGเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

2. การจัดสภาพแวดลGอม และการบริการที ่ส Jงเสร ิมใหG

ผูGเรียนไดGพัฒนาเต็มดGวยศักยภาพ ทางดGานอาคาร สถานที่ 

สะอาด เรียบรGอย ปลอดภัย มีสิ ่งอำนวยความสะดวก

พอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดลGอมบรรยากาศที่รJมรื่น 

สวยงามเอื้อตJอการเรียนรูG มีการใหGบริการผูGเรียนดGานตJาง ๆ 

ทั้งดGานสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการและ

วิชาการ ดGานหGองสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใหGบริการอยJางพอเพียง และเปYนระบบ 

3. การสนับสนุนสJงเสริมใหGสถานศึกษาเปYนสังคมแหJงการ

เร ียนร ู G  ม ีชุมชนการเร ียนร ู Gทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community) โดยผูGบริหารสถานศึกษาจัดใหGมี

การแลกเปลี ่ยนเรียนรู Gร Jวมกัน หรือการจัดการความรูG 

(Knowledge Management) ในการพ ัฒนาค ุณภาพ/

ประสิทธิภาพการปฏิบ ัต ิงาน จนไดGนวัตกรรมในการ

สูงกวJาเป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

การพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนไดG

นวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่เปYนเลิศ (Best Practice) 

ของกลุJมบริหาร/กลุJมสาระการเรียนรูG 

4. การบริหารความเสี่ยงอยJางเปYนระบบ โดยมีการระบุ

ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง และการวางแผนการ

บริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน ตลอดจนการ

กำกับติดตาม ประเมินผลและการจัดทำรายงานการ

บริหารความเสี่ยง 

5. การเปYนผูGนำการเปลี่ยนแปลง ผูGบริหารสถานศึกษามี

ภาวะผ ู Gนำ ม ีความสามารถในการบร ิหารจ ัดการ

สถานศึกษา โดยใชGหลักการบริหารแบบมีสJวนรJวม และ

การบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใชGมาตรฐาน

การศ ึกษาในการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาของ

สถานศ ึกษาและนำไปส ู J การเปล ี ่ ยนแปลงของ

สถานศึกษาอยJางตJอเน่ือง 

6. การสรGางความสำเร็จใหGแกJสถานศึกษา โดยมีผลงาน 

รางวัลเกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเดJนของผู Gเร ียนมี

ช่ือเสียงเปYนที่ปรากฏ 

7. การรายงานผลสำเร็จของการบริหารการจัดการ

สถานศึกษาทุกปï มีผลการประเมินความพึงพอใจของ

ปฏิบัติงานที ่เปYนเลิศ (Best Practice) ของกลุ Jมบริหาร/

กลุJมสาระการเรียนรูG 

4. การบริหารความเสี่ยงอยJางเปYนระบบ โดยมีการระบุ

ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง และการวางแผนการ

บริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน ตลอดจนการ

กำกับติดตาม ประเมินผลและการจัดทำรายงานการบริหาร

ความเสี่ยง 

5. การเปYนผูGนำการเปลี่ยนแปลง ผูGบริหารสถานศึกษามี

ภาวะผูGนำ มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

โดยใชGหลักการบริหารแบบมีสJวนรJวม และการบริหาร

จัดการแบบบูรณาการโดยใชGมาตรฐานการศึกษาในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปสูJการ

เปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอยJางตJอเน่ือง 

6. การสรGางความสำเร็จใหGแกJสถานศึกษา โดยมีผลงาน 

รางวัลเกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเดJนของผู G เร ียนมี

ช่ือเสียงเปYนที่ปรากฏ 

7. การรายงานผลสำเร ็จของการบร ิหารการจ ัดการ

สถานศึกษาทุกปï มีผลการประเมินความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ครู บุคลากรและ

ผูGเกี่ยวขGอง 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู บุคลากรและ

ผูGเกี่ยวขGอง 

โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 5 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 1.59 คะแนน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 7 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 2.00 คะแนน 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหGมี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1. ศึกษาและวิเคราะหXมาตรฐานและคุณภาพของครู 

ตามที่องคXกรวิชาชีพครูกำหนดขึ ้น รวมทั้ง มาตรฐาน

และคุณภาพของครูที่หนJวยงานและสถานศึกษากำหนด

ข้ึน 

2. ประเมินครูวJามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนด

ในขGอ 1 

3. วิเคราะหXผลการประเมินครูตามขGอ 2 เพื่อทราบวJาครู

คนใดประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไดGครบถGวนตาม

มาตรฐาน ระดับคุณภาพอยูJในระดับใด ตGองพัฒนาดGาน

ใดกJอนและหลังหรือพัฒนาไปพรGอมกัน 

4. จัดกลุJมครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือ

รับการพัฒนา) อาจจัดเปYนรายบุคคลหรือเปYนกลุJม โดย

พิจารณาจากสภาพและป`ญหาที ่คGนพบในขGอ 3 เปYน

หล ัก และองค Xประกอบอ ื ่น ๆ เช Jน งบประมาณ 

ระยะเวลา วิทยากร เปYนตGน 

1. ศึกษาและวิเคราะหXมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่

องคXกรวิชาชีพครูกำหนดข้ึน รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพ

ของครูที่หนJวยงานและสถานศึกษากำหนดข้ึน 

2. ประเมินครูวJามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดใน

ขGอ 1 

3. วิเคราะหXผลการประเมินครูตามขGอ 2 เพื่อทราบวJาครูคน

ใดประพฤติปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิงานไดGครบถGวนตาม

มาตรฐาน ระดับคุณภาพอยูJในระดับใด ตGองพัฒนาดGานใด

กJอนและหลังหรือพัฒนาไปพรGอมกัน 

4. จัดกลุJมครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับ

การพัฒนา) อาจจัดเปYนรายบุคคลหรือเปYนกลุ Jม โดย

พิจารณาจากสภาพและป`ญหาที่คGนพบในขGอ 3 เปYนหลัก 

และองคXประกอบอื ่น ๆ เชJน งบประมาณ ระยะเวลา 

วิทยากร เปYนตGน 

5. กำหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ชJวงเวลา และ

รายงานผลดำเนินการ 

สูงกวJาเป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

5. กำหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ชJวงเวลา 

และรายงานผลดำเนินการ 

6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่กำหนด กำกับดูแล

สนับสนุน ชJวยเหลือ ติดตามประเมินผลเปYนระยะ นำ

ผลมาวิเคราะหXและพัฒนาตJอไป รวมทั ้งนำผลการ

พัฒนามาใหGรางวัลยกยJองเชิดชูเก ียรติ หร ือนำผล

การพัฒนำไปใชGในเรื่องอื่น ๆ เชJน การเลื่อนตำแหนJง 

เลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 5 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 2.39 คะแนน 

6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่กำหนด กำกับดูแล

สนับสนุน ชJวยเหลือ ติดตามประเมินผลเปYนระยะ นำผลมา

วิเคราะหXและพัฒนาตJอไป รวมทั้งนำผลการพัฒนามาใหG

รางวัลยกยJองเชิดชูเกียรติ หรือนำผลการพัฒนำไปใชGใน

เรื่องอื่น ๆ  เชJน การเลื่อนตำแหนJง เลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยัไดGดำเนินการ ครบทั้ง 6 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

5. จ ั ด ส ภ า พ แ ว ด ล G อ ม ท า ง

กายภาพและสังคมที่เอื้อตJอการ

จัดการเรียนรูGอยJางมีคุณภาพ 

1. การวางแผนและการจัดสภาพแวดลGอมทาง

กายภาพและสังคมที่เอื้อตJอการจัดการเรียนรูGอยJางมี

คุณภาพ สอดคลGองกับมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
2. การม ีระบบ/กลไก หร ือ แผนปฏิบ ัต ิการที่

สอดคลGองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  
3. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา 

1. การวางแผนและการจัดสภาพแวดลGอมทางกายภาพ

และสังคมที ่เอื้อตJอการจัดการเรียนรูGอยJางมีคุณภาพ 

สอดคลGองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคลGอง

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา 
4.  การม ีรายงานประจำป ï  หร ือรายงานผลการ

ดำเน ินงานของสถานศึกษาในแต Jละป ïท ี ่สะท Gอน

เทJากับคJา

เป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

4. การมีรายงานประจำปï หร ือรายงานผลการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาในแตJละปïที ่สะทGอน

ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามการวางแผน

และการจัดสภาพแวดลGอมของสถานศึกษา  
5. การจ ัดระบบและการดำเนินการตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 5 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามการวางแผน

และการจัดสภาพแวดลGอมของสถานศึกษา  
5. การจัดระบบและการดำเนินการตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 5 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

6. จัดระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรูG 

1. จัดโครงสรGางหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อตJอ

ก า ร พ ัฒนาระบบ เทค โนโ ลย ี ส า รสนเทศใน

สถานศึกษา  

2. การมีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา 
3. การขับเคลื่อนกลไกงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษาของคณะกรรมการงานเทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษา 

4. การดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษา 

5. การจัดประชุมช้ีแจง สรGางความตระหนัก ความรูG

ความเขGาใจใหGผูGเกี่ยวขGองทราบเกี่ยวกับระบบการ

บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การกำหนดผูGรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษา 

7. การจัดระบบขGอมูลสารสนเทศเปYนหมวดหมูJ 

ครอบคลุม เปYนป`จจุบัน สะดวกตJอการเขGาถึงและ

การใหGบริการ/การเชื่อมโยงเครือขJายกับหนJวยงาน

ตGนสังกัด 

1. จัดโครงสรGางหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อตJอการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  

2. การมีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา 
3. การขับเคลื ่อนกลไกงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศ ึกษาของคณะกรรมการงานเทคโน โล ยี

สารสนเทศในสถานศึกษา 

4.  การดำเน ินการงานเทคโนโลย ีสารสนเทศใน

สถานศึกษา 

5. การจัดประชุมชี ้แจง สรGางความตระหนัก ความรูG

ความเขGาใจใหGผู Gเกี ่ยวขGองทราบเกี ่ยวกับระบบการ

บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การกำหนดผูGรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษา 

7. การจ ัดระบบขGอม ูลสารสนเทศเป YนหมวดหมูJ  

ครอบคลุม เปYนป`จจุบัน สะดวกตJอการเขGาถึงและการ

ใหGบริการ/การเช่ือมโยงเครือขJายกับหนJวยงานตGนสังกัด 

8. การมีขGอมูลสารสนเทศของผูGเรียน ครู และผูGบริหาร

เปYนรายบุคคลถูกตGอง ครบถGวนและเปYนป`จจุบัน 

สูงกวJาเป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

8. การมีขGอมูลสารสนเทศของผู G เร ียน คร ู และ

ผู GบริหารเปYนรายบุคคลถูกตGอง ครบถGวนและเปYน

ป`จจุบัน 

9. การมีขGอมูลสารสนเทศผลการประเมนิผลคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่

ตJอเน่ืองอยJางนGอย ๓ ปï 

10. การนำขGอมูลสารสนเทศไปใชGในการบริหาร

จัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 8 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 2.39 คะแนน 

9. การมีขGอมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่

ตJอเน่ืองอยJางนGอย 3 ปï 

10. การนำขGอมูลสารสนเทศไปใชGในการบริหารจัดการ 

การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 10 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

7. ม ี โครงการ ก ิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื ่อพัฒนาผู Gเรียนตาม

จุดเนGนสูJความเปYนเลศิ 

1. โครงการหGองเรียนพิเศษที่สJงเสริมความสามารถ

ในดGานวิทยาศาสตรX คณิตศาสตรX เทคโนโลยีและ

สิ ่งแวดลGอม ไดGแกJ โครงการสJงเสร ิมศักยภาพ

นักเรียนในโครงการหGองเรียนพิเศษ SMTE และ 

SMT , โครงการการบริหารจัดการโครงการหลักสตูร

ความเปYนเลิศดGานวิทยาศาสตรXและคณิตศาสตรX : 

SMP 

1. โครงการหGองเรียนพิเศษที่สJงเสริมความสามารถใน

ด Gานว ิทยาศาสตร X  คณิตศาสตร X  เทคโนโลย ีและ

สิ่งแวดลGอม ไดGแกJ โครงการสJงเสริมศักยภาพนักเรียนใน

โครงการหGองเรียนพิเศษ SMTE และ SMT , โครงการ

การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรความเปYนเลิศดGาน

วิทยาศาสตรXและคณิตศาสตรX : SMP 

2. โครงการหGองเรียนพิเศษที่สJงเสริมความสามารถใน

ดGานภาษาอังกฤษ ไดGแกJ โครงการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) 

เทJากับคJา

เป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

2. โครงการหGองเรียนพิเศษที่สJงเสริมความสามารถ

ในดGานภาษาอังกฤษ ไดGแกJ โครงการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) 

3. โครงการหGองเรียนพิเศษที่สJงเสริมความสามารถ

ในดGานภาษาจีน ไดGแกJ โครงการสJงเสริมศักยภาพสูJ

ความเปYนเลิศทางดGานวิชาการ โครงการหGองเรียน

พิเศษ ICE 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 3 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

3. โครงการหGองเรียนพิเศษที่สJงเสริมความสามารถใน

ดGานภาษาจีน ไดGแกJ โครงการสJงเสริมศักยภาพสูJความ

เปYนเลิศทางดGานวิชาการ โครงการหGองเรียนพิเศษ ICE 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 3 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนNนผูNเรียนเปTนสำคัญ ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1. จัดการเรียนรูGผJานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริงและสามารถ

นำไปประยุกตXใชGในชีวิตไดG 

1. มีแผนจัดการเรียนรูGที่เนGนผูGเรียนเปYนสำคัญ ที่กระตุGน

ใหGผูGเรียนไดGรับกระบวนการคิด และไดGปฏิบัติจริง  

2. มีแผนจัดการเรียนรูGที่เนGนใหGผูGเรียนเกิดความคิดจน

สามารถสรุปองคXความรูGดGวยตนเอง และสามารถสื่อสาร 

ถJายทอด นำเสนอองคXความรูGไดG 

3. มีแผนจัดการเรียนรู Gที ่ชJวยสJงเสริมหรือแกGป`ญหา

นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกวJาเกณฑX 

4. ม ีแผนจ ัดการเร ียนร ู Gท ี ่สามารถเช ื ่อมโยงและ

ประยุกตXใชGในชีวิตประจำวัน 

5. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรูGที่เฉพาะสำหรับ

นักเรียนที่มีป`ญหาทางดGานการเรียน 

6. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรูGที่เฉพาะสำหรับ

นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกวJาเกณฑX 

7. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ชJวยสJงเสริมหรือแกGป`ญหา

นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกวJาเกณฑX 

8. มีรายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการหรือ

ความพึงพอใจตJอกิจกรรมที่ชJวยสJงเสริมหรือแกGป`ญหา

นักเรียนที่มผีลการเรียนต่ำกวJาเกณฑX 

1. มีแผนจัดการเรียนรูGที่เนGนผูGเรียนเปYนสำคัญ ที่กระตุGนใหG

ผูGเรียนไดGรับกระบวนการคิด และไดGปฏิบัติจริง  

2. มีแผนจัดการเรียนรู Gที ่เนGนใหGผู Gเร ียนเกิดความคิดจน

สามารถสรุปองคXความรู GดGวยตนเอง และสามารถสื ่อสาร 

ถJายทอด นำเสนอองคXความรูGไดG 

3. มีแผนจัดการเรียนรูGที่ชJวยสJงเสริมหรือแกGป`ญหานักเรียน

ที่มีผลการเรียนต่ำกวJาเกณฑX 

4. มีแผนจัดการเรียนรูGที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกตXใชG

ในชีวิตประจำวัน 

5. มีร ูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู Gที ่เฉพาะสำหรับ

นักเรียนที่มีป`ญหาทางดGานการเรียน 

6. มีร ูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู Gที ่เฉพาะสำหรับ

นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกวJาเกณฑX 

7. มีโครงการหรือกิจกรรมที ่ชJวยสJงเสริมหรือแกGป`ญหา

นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกวJาเกณฑX 

8. มีรายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการหรือความ

พึงพอใจตJอกิจกรรมที่ชJวยสJงเสรมิหรือแกGป`ญหานักเรียนที่

มผีลการเรียนต่ำกวJาเกณฑX 

สูงกวJาเป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 6 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 2.39 คะแนน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 8 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

2. ใชGสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลJงเรียนรู Gที ่ เอื ้อตJอการ

เรียนรูG 

1. จัดโครงสรGางหรือระบบการบรหิารงานที่เอื้อตJอการ

พัฒนาทางดGานการจัดหาสื่อเพื่อใชGในการเรียนการสอน 

ใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลJงเรียนรูG 

2. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื ่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระดับสถานศึกษา  

3. การขับเคลื่อนกลไกใหGมีการสรGางสื ่อการใชGสื ่อใชG

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลJงเรียนรูG  

4. การกำหนดผูGรับผิดชอบงานทางดGานสื่อนวัตกรรม 

5. การจัดระบบการบริการ สะดวกตJอการเขGาถึงและ

การใหGบริการ  

6. มีขGอมูลสารสนเทศทางดGานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหลJงเรียนรูG 

7. มีขGอมูลสารสนเทศของผูGเรียน ครู และผูGบริหารเปYน

รายบุคคลถูกตGอง ครบถGวนและเปYนป`จจุบัน  

8. การนำสื ่อใชGสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลJง

เรียนรูGมาใชGในการพัฒนาการเรียนการสอน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 8 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

1. จัดโครงสรGางหรือระบบการบริหารงานที่เอื ้อตJอการ

พัฒนาทางดGานการจัดหาสื่อเพื่อใชGในการเรียนการสอน ใชG

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลJงเรียนรูG 

2. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื ่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระดับสถานศึกษา  

3. การขับเคลื ่อนกลไกใหGมีการสรGางสื ่อการใชGสื ่อใชG

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลJงเรียนรูG  

4. การกำหนดผูGรับผิดชอบงานทางดGานสื่อนวัตกรรม 

5. การจัดระบบการบริการ สะดวกตJอการเขGาถึงและการ

ใหGบริการ  

6. มีขGอมูลสารสนเทศทางดGานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหลJงเรียนรูG 

7. มีขGอมูลสารสนเทศของผู Gเรียน ครู และผู GบริหารเปYน

รายบุคคลถูกตGอง ครบถGวนและเปYนป`จจุบัน  

8. การนำสื่อใชGสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลJงเรียนรูGมา

ใชGในการพัฒนาการเรียนการสอน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 8 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

เทJากับคJา

เป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

3. มีการบริหารจัดการชั ้นเรียน

เชิงบวก 

1. การวิเคราะหXหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่

มีประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะหXผูGเรียนเปYนรายบุคคลและนำขGอมูลมาใชG

ในการวางแผนและการจัดการเรียนรูGเพื่อพัฒนาผูGเรียน

ใหGสอดคลGองกับความแตกตJางระหวJางบุคคล 

3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูGและการจัดการ

เรียนรูGที่เนGนผูGเรียนเปYนสำคัญดGวยกระบวนการเรียนรูGที่

หลากหลายเปüดโอกาสใหGผูGเรียนมีสJวนรJวมในการจัดการ

เรียนการสอน 

4. บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรูG

เพื่อใหGการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผูGเรียนเกิดการ

เรียนรูGอยJางมีความสุข 

5. การใชGสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิป`ญญาทGองถ่ิน

และแหลJงเรียนรูGภายในและภายนอกสถานศึกษา 

6. การศึกษาคGนควGาวิจัยเพื ่อพัฒนาสื ่อการเรียนการ

สอนและกระบวนการเรียนรูGที่เนGนผูGเรียนเปYนสำคัญโดย

มีงานวิจัยหรือผลงานหรือสื่อนวัตกรรมอยJางนGอยปïละ 

1 ช้ิน 

1. การวิเคราะหXหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะหXผูGเรียนเปYนรายบุคคลและนำขGอมูลมาใชGใน

การวางแผนและการจัดการเรียนรู Gเพื ่อพัฒนาผูGเรียนใหG

สอดคลGองกับความแตกตJางระหวJางบุคคล 

3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู Gและการจัดการ

เรียนรูGที่เนGนผูGเรียนเปYนสำคัญดGวยกระบวนการเรียนรูGที่

หลากหลายเปüดโอกาสใหGผูGเรียนมีสJวนรJวมในการจัดการ

เรียนการสอน 

4. บริหารจัดการชั ้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรูG

เพื ่อใหGการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู Gเรียนเกิดการ

เรียนรูGอยJางมีความสุข 

5. การใชGสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิป`ญญาทGองถ่ิน

และแหลJงเรียนรูGภายในและภายนอกสถานศึกษา 

6. การศึกษาคGนควGาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

และกระบวนการเรียนรู Gท ี ่เนGนผู Gเร ียนเปYนสำคัญโดยมี

งานวิจัยหรือผลงานหรือสื่อนวัตกรรมอยJางนGอยปïละ 1 ช้ิน 

7. มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการ

ทางวิชาการของโรงเรียน และรายงานกิจกรรม IS 

เทJากับคJา

เป/าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป/าหมายความสำเรจ็ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

7. ม ีการประเม ินผลและรายงานการจ ัดรายงาน

นิทรรศการทางวิชาการของโรงเร ียน และรายงาน

กิจกรรม IS 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 7 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 7 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

4. ตรวจสอบและประเมินผูGเรียน

อย Jางเป Yนระบบและนำผลมา

พัฒนาผูGเรียน 

1. มีการวัดและประเมินผลผูGเรียนตามสมรรถนะสำคัญ 

ตามหลักสูตรโดยการประเมินผูGเรียนจากสภาพจริง 

2. มีการกำหนดข้ันตอนการวัดและประเมินผลอยJางเปYน

ระบบ 

3. ใชGเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสม

กับเป/าหมาย และการจัดการเรียนการสอน  

4. ผู Gเร ียนและผู Gเก ี ่ยวขGองมีสJวนรJวมในการวัดและ

ประเมินผล 

5. ใหGขGอมูลยGอนกลับแกJผู Gเร ียนและผู Gเร ียนนำไปใชG

ประโยชนX 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 5 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

1. มีการวัดและประเมินผลผูGเรียนตามสมรรถนะสำคัญ 

ตามหลักสูตรโดยการประเมินผูGเรียนจากสภาพจริง 

2. มีการกำหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอยJางเปYน

ระบบ 

3. ใชGเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เป/าหมาย และการจัดการเรียนการสอน  

4. ผ ู G เร ียนและผู G เก ี ่ยวข Gองม ีส Jวนร Jวมในการว ัดและ

ประเมินผล 

5. ให GขGอมูลยGอนกลับแกJผ ู G เร ียนและผู G เร ียนนำไปใชG

ประโยชนX 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 5 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

เทJากับคJา

เป/าหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูG และ

ใหGขGอมูลสะทGอนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรูG 

1. การสรGางเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูGเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูG มุJงการพัฒนา

คุณภาพจัดการเรียนรูGอยJางตJอเน่ือง 

1. การสรGางเสริมแนวคิดเรื ่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูGเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู G ม ุ Jงการพัฒนา

คุณภาพจัดการเรียนรูGอยJางตJอเน่ือง 

สูงกวJาเป/าหมาย 
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2. การนำผลการแลกเปลี ่ยนเรียนรู Gเพ ื ่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูG 

3. การวิเคราะหX สังเคราะหX/วิจัย และเลือกสรรขGอมูล

สารสนเทศไปใชGพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูG  

4. การสรGางวัฒนธรรมคุณภาพใหGการแลกเปลี่ยนเรียนรูG

ภายในสถานศึกษาเปYนการทำงานปกติของสถานศึกษา 

5. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Gเพื ่อการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูGอยJางตJอเน่ือง  

6. การพัฒนาสถานศึกษาใหGเปYนองคXกรแหJงการเรียนรูG 

7. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูGใหGสอดคลGองกับ

ภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

8. การเผยแพรJ ประชาสัมพันธXผลการดำเนินงานอยJาง

ตJอเน่ือง 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 6 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมนิมีคJา 2.39 คะแนน 

2. การนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูGเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรูG 

3. การวิเคราะหX สังเคราะหX/วิจัย และเลือกสรรขGอมูล

สารสนเทศไปใชGพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูG  

4. การสรGางวัฒนธรรมคุณภาพใหGการแลกเปลี ่ยนเรียนรูG

ภายในสถานศึกษาเปYนการทำงานปกติของสถานศึกษา 

5. การจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู G เพ ื ่อการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูGอยJางตJอเน่ือง  

6. การพัฒนาสถานศึกษาใหGเปYนองคXกรแหJงการเรียนรูG 

7. การจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู GใหGสอดคลGองกับ

ภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

8. การเผยแพรJ ประชาสัมพันธXผลการดำเนินงานอยJาง

ตJอเน่ือง 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 8 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 3.00 คะแนน 

6. มีการจัดกิจกรรม นวัตกรรม

เพื ่อสJงเสริมศักยภาพผู Gเร ียนสูJ

ความเปYนเลิศ 

1. การพัฒนาทักษะการสอบ IELTS 

2. Oxford Online Placement Test 

3. สJงเสร ิมศักยภาพนักเร ียนและครูโรงเร ียนภูเก็ต

ว ิทยาล ัยส ู J ค ุณภาพเท ียบเค ียงมาตรฐานสากล 

(Independent Study) 

1. การพัฒนาทักษะการสอบ IELTS 

2. Oxford Online Placement Test 

3. สJงเสริมศักยภาพนักเรียนและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ส ู Jค ุณภาพเทียบเค ียงมาตรฐานสากล (Independent 

Study) 

สูงกวJาเป/าหมาย 
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4. พัฒนาผูGเรียนใหGมีทักษะทางดGานคณิตศาสตรXอยJาง

เต็มศักยภาพ 

5. สJงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรX 

6. คJายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส DELF 

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ญี่ปุåน 

8. พัฒนาคุณภาพผูGเรียนดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั ้ง 6 ขGอ 

สJงผลใหGไดGรับผลการประเมินมีคJา 2.39 คะแนน 

4. พัฒนาผูGเรียนใหGมีทักษะทางดGานคณิตศาสตรXอยJางเต็ม

ศักยภาพ 

5. สJงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรX 

6. คJายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส DELF 

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ญี่ปุåน 

8. พัฒนาคุณภาพผูGเรียนดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไดGดำเนินการ ครบทั้ง 8 ขGอ สJงผล

ใหGไดGรับผลการประเมนิมีคJา 3.00 คะแนน 



 1 

 

 
 

 
 

ประกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
เรื่อง  ให=ใช=มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปMการศึกษา 2564 
............................................................................ 

โดยที ่มีประกาศใช=กฎกระทรวงวTาด=วยระบบ หลักเกณฑV และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป[าหมายและยุทธศาสตรVในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให=ปฏิรปูระบบการประเมินและการประกนั
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกTอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตTอไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื ่องให=ใช=มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ศูนยVการศึกษาพิเศษ เมื ่อวันที่ 6 สิงหาคมพ.ศ.2561 กำหนดให=สถานศึกษาต=อง
ดำเนินการกำหนดมาตรฐาน และคTาเป[าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให=บุคลากรและ
ผู=เกี่ยวข=องใช=เป`นกรอบดำเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จึงประกาศให=ใช=มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อใช=เปน̀หลกั
ในการเทียบเคียงสำหรับการสTงเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา และขอประกาศคTาเป[าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมสีTวนรTวมของ
ผู =เกี ่ยวข=องเพื่อให=การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึง
กำหนดคTาเป[าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเอกสารแนบท=ายประกาศน้ี 
 
                                                            ประกาศ   ณ  วันที่ 30 ตุลาคม 2564 
 
 
                                                                   (นายวัชรศักด์ิ  สงคVปาน) 
                                                              ผู=อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
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แนบท&ายประกาศ  

เร่ือง การกำหนดเป6าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู&เรียน ระดับคณุภาพยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู&เรียน 

ประเด็นพิจารณา เป[าหมายความสำเรจ็ 
1. มีความสามารถ ใน
การอTาน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
คำนวณ 

1. ผู =เร ียนมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ ้นไปในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน คณิตศาสตรVพื้นฐานทุกระดับช้ัน คิดเป`น 1.40 คะแนน 
2. ผู=เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู=เรียน ด=านความสามารถใน
การสื่อสารระดับดีข้ึนไป คิดเป`น 1.80 คะแนน 

2. มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหV คิดอยTางมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก=ปiญหา 

1. ผู=เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอTาน คิดวิเคราะหV และเขียน
ในระดับดีข้ึนไปทุกระดับช้ัน คิดเป`น 1.95 คะแนน 
2. ผู=เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู=เรียน ด=านความสามารถใน
การคิดระดับดีข้ึนไป คิดเป`น 0.93 คะแนน 
3. ผู=เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู=เรียน ด=านความสามารถใน
การแก=ปiญหาระดับดีข้ึนไป คิดเป`น 0.93 คะแนน 

3. มีความสามารถ ใน
การสร=างนวัตกรรม 

1. ผ ู = เร ียนที่ม ีผลการประเม ินในรายว ิชาการศ ึกษาค=นคว =าด=วยตนเอง 
(Independent Study : IS) ในระดับดีข้ึนไป คิดเป`น 1.75 คะแนน 
2. ผู=เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชาของเลTนเชิงกลและไฟฟ[า 
รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรV คณิตศาสตรV และคอมพิวเตอรV และรายวิชาสนุก
กับอิเล็กทรอนิกสV คิดเป`น 1.75 คะแนน 

4. มีความสามารถ ใน
การใช=เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ผู=เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี คิดเป`น 
1.93 คะแนน 
2. ผู=เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู=เรียน ด=านความสามารถใน
การใช=เทคโนโลยีระดับดีข้ึนไป คิดเป`น 1.93 คะแนน 

5. มผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

1. ผู=เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชาพื้นฐานทุกกลุTมสาระการ
เรียนรู= ทุกระดับช้ัน คิดเป`น 3.20 คะแนน 

6. มีความรู= ทกัษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ตTองานอาชีพ 

1. ผู=เรียนมีความรู= ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตTองานอาชีพ คิดเป`น 3.95 
คะแนน 
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1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงคVของผู=เรียน 
ประเด็นพิจารณา เป[าหมายความสำเรจ็ 

1. การมีคุณลักษณะและ 
คTานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. ผู=เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคVตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในระดับดีข้ึนไป คิดเป`น 3.87 คะแนน 

2. ความภูมิใจในท=องถ่ิน
และความเป`นไทย 

1. ความพึงพอใจของนักเรียนตTอโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุTมสาระ
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม คิดเป`น 1.77 คะแนน 
2. การเข=ารTวมกิจกรรมทางด=านศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลปx คิดเป`น 1.98 คะแนน 

3. การยอมรับทีจ่ะอยูT
รTวมกันบนความแตกตTาง
และหลากหลาย 

1. ผู=เรียนมีการยอมรับที่จะอยูTรTวมกันบนความแตกตTางและหลากหลาย คิดเป`น 
3.80 คะแนน 

4. สุขภาวะทางรTางกาย
และจิตสังคม 

1. ผลการประเมนิน้ำหนัก สTวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑVมาตรฐาน
ของนักเรียน คิดเป`น 1.75 คะแนน 
2. ผลการประเมินลักษณะจิตสังคมของนักเรียน คิดเป`น 1.75 คะแนน 

 

1.3 ความเป`นเลิศทางวิชาการของผู=เรียน 
ประเด็นพิจารณา เป[าหมายความสำเรจ็ 

1. ผลการแขTงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับชาติ 

1. จำนวนผู=เรียนที่ได=รับรางวัลการแขTงขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ คิดเป`น 
3.20 คะแนน 

2. ผลการแขTงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

1. ผู =เร ียนมีผลการแขTงขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ คิดเป`น 2.79 
คะแนน 

 

1.4 ทักษะการสื่อสารภาษาสูTสากล 
ประเด็นพิจารณา เป[าหมายความสำเรจ็ 

1. ผลการทดสอบวัด
ความรู=ทางด=าน
ภาษาอังกฤษ 

1. ผ ู = เรียนที ่ผ Tานการทดสอบวัดความรู =ทางด=านภาษาอังกฤษ (OXFORD 
ONLINE PLACEMENT TEST) ในระดับ A1 ข้ึนไป คิดเป`น 3.20 คะแนน 

2. ผลการทดสอบวัด
ความรู=ทางด=านภาษาจีน 

1. ผู =เร ียนที่ผTานการทดสอบวัดความรู=ทางด=านภาษาจีน (Hanyu Shuiping 
Kaosh : HSK) ในระดับ 2 ข้ึนไป คิดเป`น 3.20 คะแนน 

3. ผลการทดสอบวัด
ความรู=ทางด=าน
ภาษาญี่ปุéน 

1. ผ ู = เร ียนที ่ผ Tานการทดสอบวัดความรู =ทางด=านภาษาญี ่ป ุ éน (Japanese 
Language Proficiency Test : JLPT) ในระด ับ  N5 ข ึ ้นไป ค ิดเป `น 3.20 
คะแนน 
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ประเด็นพิจารณา เป[าหมายความสำเรจ็ 
4. ผลการทดสอบวัด
ความรู=ทางด=านภาษา
ฝรัง่เศส 

1. ร=อยละของผู=เรียนทีผ่Tานการทดสอบวัดความรู=ทางด=านภาษาฝรั่งเศส (DELF 
SCOLAIRE) ในระดับ A1 ข้ึนไป คิดเป`น 3.20 คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา เป[าหมายความสำเรจ็ 
1. มีเป[าหมาย วิสัยทัศนV 
และพันธกิจที่สถานศึกษา 
กำหนดชัดเจน 

1. สถานศึกษามี เป [าหมาย ว ิส ัยท ัศนV และพ ันธก ิจท ี ่กำหนดไว=ตรงกับ
วัตถุประสงคVของแผนการศึกษา ระดับชาติ และสอดคล=องกับความต=องการของ
ชุมชนและท=องถ่ินอยTางชัดเจน 
2. มีการจัดโครงสร=างองคVกร กำหนดกฎเกณฑV ควบคุมทรัพยากรตTาง ๆ ทำงาน
รTวมกันเพื่อบรรลุ เป[าหมาย โดยการกำหนดอำนาจ ภาระหน=าที่ จัดแบTงงาน 
สายงาน หน=าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน 
3. จัดวางตัวบุคคลเข=าปฏิบัติงาน มีความรู=ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน 
4. การทำงานของทุกฝéายขององคVกรเป`นไปในทางที่สTงเสริมให=เกิดผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคVที่ต=องการ และบรรลุวัตถุประสงคVอยTางมีประสิทธิภาพ 
5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตTาง ๆ วTาเป`นไปตามแผนที่วางไว=
หรือไมT มีข=อบกพรTองอะไรที่ต=องแก=ไขหรือไมT 

2. มรีะบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน=าที ่อยTางมีประสิทธิภาพ ซึ ่งอาจพิจารณาจากการให=ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปMของสถานศึกษา 
การให=ความเห็นชอบรายงานประจำปMของสถานศึกษา 
2. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธVหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาระยะ 3 - 5 ปM มีการกำหนดการมีเป[าหมาย 
วิสัยทัศนV พันธกิจและกลยุทธVหรือแผนงาน โครงการหลักในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสอดคล=องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการที่สอดคล=องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ในการขับเคลื ่อนสถานศึกษาสู Tเป[าหมายตาม
วิสัยทัศนVและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาอยTางชัดเจน 
5. การมีรายงานประจำปM หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแตT
ละปMที่สะท=อนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศนV เป[าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน=นคุณภาพ
ผู=เรียนรอบด=านตาม

1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได=ตรงกับความต=องการของผู=เรียน 
จัดกระบวนการเรียนรู =ที ่เน=นผู =เร ียนเป`นสำคัญ มีแหลTงเรียนรู = สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อตTอการเรียนรู = ตลอดจนจัดระบบการดูแลชTวยเหลือผู=เรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู=เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นพิจารณา เป[าหมายความสำเรจ็ 
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุTมเป[าหมาย 

2. การจัดสภาพแวดล=อม และการบริการที่สTงเสริมให=ผู =เรียนได=พัฒนาเต็มด=วย
ศักยภาพ ทางด=านอาคาร สถานที่ สะอาด เรียบร=อย ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกพอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดล=อมบรรยากาศที่รTมรื่น สวยงามเอื้อตTอ
การเรียนรู= มีการให=บริการผู=เรียนด=านตTาง ๆ  ทั้งด=านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา นันทนาการและวิชาการ ด=านห=องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื ่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให=บริการอยTางพอเพียง และเป`นระบบ 
3. การสนับสนุนสTงเสริมให=สถานศึกษาเป`นสังคมแหTงการเรียนรู= มีชุมชนการเรียนรู=
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โดยผู=บริหารสถานศึกษาจัดให=
ม ีการแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู = ร Tวมก ัน หร ือการจ ัดการความร ู =  (Knowledge 
Management) ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได=นวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานที่เป`นเลิศ (Best Practice) ของกลุTมบริหาร/กลุTมสาระการเรียนรู= 
4. การบริหารความเสี่ยงอยTางเป`นระบบ โดยมีการระบุความเสี่ยงและจัดลำดับความ
เสี่ยง และการวางแผนการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน ตลอดจนการ
กำกับติดตาม ประเมินผลและการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
5. การเป`นผู=นำการเปลี่ยนแปลง ผู=บริหารสถานศึกษามีภาวะผู=นำ มีความสามารถใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช=หลักการบริหารแบบมีสTวนรTวม และการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการโดยใช=มาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและนำไปสูTการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอยTางตTอเน่ือง 
6. การสร=างความสำเร็จให=แกTสถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงาน
นวัตกรรมดีเดTนของผู=เรียนมีช่ือเสียงเป`นที่ปรากฏ 
7. การรายงานผลสำเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกปM มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรและ
ผู=เกี่ยวข=อง 

4. พัฒนาครูและบุคลากร
ให=มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

1. ศึกษาและวิเคราะหVมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องคVกรวิชาชีพครูกำหนด
ข้ึน รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หนTวยงานและสถานศึกษากำหนดข้ึน 
2. ประเมินครูวTามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดในข=อ 1 
3. วิเคราะหVผลการประเมินครูตามข=อ 2 เพื่อทราบวTาครูคนใดประพฤติปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานได=ครบถ=วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยูTในระดับใด ต=องพัฒนา
ด=านใดกTอนและหลังหรือพัฒนาไปพร=อมกัน 
4. จัดกลุTมครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเป`น
รายบุคคลหรือเป`นกลุTม โดยพิจารณาจากสภาพและปiญหาที่ค=นพบในข=อ 3 เป`น
หลัก และองคVประกอบอื่น ๆ เชTน งบประมาณ ระยะเวลา วิทยากร เป`นต=น 
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5. กำหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ชTวงเวลา และรายงานผลดำเนินการ 
6. ปฏิบัติการพฒันาตามแผนงานที่กำหนด กำกับดูแลสนับสนุน ชTวยเหลือ ติดตาม
ประเมินผลเป`นระยะ นำผลมาวิเคราะหVและพัฒนาตTอไป รวมทั้งนำผลการพัฒนามา
ให=รางวัลยกยTองเชิดชูเกียรติ หรือนำผลการพัฒนำไปใช=ในเรื่องอื่น ๆ เชTน การเลื่อน
ตำแหนTง เลื่อนเงินเดือน 

5. จัดสภาพแวดล=อมทาง
กายภาพและสงัคมทีเ่อื้อ
ตTอการจัดการเรียนรู=
อยTางมีคุณภาพ 

1. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล=อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตTอการ
จัดการเรียนรู=อยTางมีคุณภาพ สอดคล=องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคล=องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
3. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการ
พัฒนา 
4. การมีรายงานประจำปM หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแตT
ละปMที่สะท=อนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัด
สภาพแวดล=อมของสถานศึกษา  
5. การจัดระบบและการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

6. จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู= 

1. จัดโครงสร=างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อตTอการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา  
2. การมีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
3. การข ับเคล ื ่อนกลไกงานเทคโนโลย ีสารสนเทศในสถานศึกษาของ
คณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
4. การดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
5. การจัดประชุมชี้แจง สร=างความตระหนัก ความรู=ความเข=าใจให=ผู=เกี่ยวข=อง
ทราบเกี่ยวกับระบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. การกำหนดผู=รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
7. การจัดระบบข=อมูลสารสนเทศเป`นหมวดหมูT ครอบคลุม เป`นปiจจุบัน สะดวก
ตTอการเข=าถึงและการให=บริการ/การเช่ือมโยงเครือขTายกับหนTวยงานต=นสังกัด 
8. การมีข=อมูลสารสนเทศของผู=เรียน ครู และผู=บริหารเป`นรายบุคคลถูกต=อง 
ครบถ=วนและเป`นปiจจุบัน 
9. การมีข=อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่ตTอเน่ืองอยTางน=อย ๓ ปM 
10. การนำข=อมูลสารสนเทศไปใช=ในการบริหารจดัการ การพัฒนาการเรียนการ
สอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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7. มีโครงการ กิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู=เรียนตามจุดเน=นสูTความ
เป`นเลิศ 

1. โครงการห=องเรียนพิเศษที่ส Tงเสริมความสามารถในด=านวิทยาศาสตรV 
คณิตศาสตรV เทคโนโลยีและสิ่งแวดล=อม ได=แกT โครงการสTงเสริมศักยภาพ
นักเรียนในโครงการห=องเรียนพิเศษ SMTE และ SMT , โครงการการบริหาร
จัดการโครงการหลักสูตรความเป`นเลิศด=านวิทยาศาสตรVและคณิตศาสตรV : 
SMP 
2. โครงการห=องเรียนพิเศษที่สTงเสริมความสามารถในด=านภาษาอังกฤษ ได=แกT 
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) 
3. โครงการห=องเรียนพิเศษที่สTงเสริมความสามารถในด=านภาษาจีน ได=แกT 
โครงการสTงเสริมศักยภาพสูTความเป`นเลิศทางด=านวิชาการ โครงการห=องเรียน
พิเศษ ICE 
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1. จัดการเรียนรู=ผTาน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกตVใช=ในชีวิต
ได= 

1. มีแผนจัดการเรียนรู=ที่เน=นผู=เรียนเป`นสำคัญ ที่กระตุ=นให=ผู=เรียนได=รับกระบวนการ
คิด และได=ปฏิบัติจริง  
2. มีแผนจัดการเรียนรู=ที่เน=นให=ผู=เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองคVความรู=ด=วย
ตนเอง และสามารถสื่อสาร ถTายทอด นำเสนอองคVความรู=ได= 
3. มีแผนจัดการเรียนรู=ที่ชTวยสTงเสริมหรือแก=ปiญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกวTา
เกณฑV 
4. มีแผนจัดการเรียนรู=ที่สามารถเช่ือมโยงและประยุกตVใช=ในชีวิตประจำวัน 
5. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู=ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีปiญหาทางด=านการ
เรียน 
6. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู=ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกวTา
เกณฑV 
7. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ชTวยสTงเสริมหรือแก=ปiญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ
กวTาเกณฑV 
8. มีรายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจตTอกิจกรรมที่
ชTวยสTงเสริมหรือแก=ปiญหานักเรียนที่มผีลการเรียนต่ำกวTาเกณฑV 

2. ใช=สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลTง
เรียนรู=ที่เอื้อตTอการเรียนรู= 

1. จัดโครงสร=างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อตTอการพัฒนาทางด=านการจัดหาสื่อ
เพื่อใช=ในการเรียนการสอน ใช=เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลTงเรียนรู= 
2. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระดับ
สถานศึกษา  
3. การขับเคลื่อนกลไกให=มีการสร=างสื่อการใช=สื่อใช=เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลTง
เรียนรู=  
4. การกำหนดผู=รับผิดชอบงานทางด=านสื่อนวัตกรรม 
5. การจัดระบบการบริการ สะดวกตTอการเข=าถึงและการให=บริการ  
6. มขี=อมูลสารสนเทศทางด=านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลTงเรียนรู= 
7. มีข=อมูลสารสนเทศของผู=เรียน ครู และผู=บริหารเป`นรายบุคคลถูกต=อง ครบถ=วน
และเป`นปiจจุบัน  
8. การนำสื่อใช=สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลTงเรียนรู=มาใช=ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

3. มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

1. การวิเคราะหVหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. การวิเคราะหVผู=เรียนเป`นรายบุคคลและนำข=อมูลมาใช=ในการวางแผนและการ
จัดการเรียนรู=เพื่อพัฒนาผู=เรียนให=สอดคล=องกับความแตกตTางระหวTางบุคคล 



 10 

ประเด็นพิจารณา เป[าหมายความสำเรจ็ 
3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู=และการจัดการเรียนรู=ที่เน=นผู=เรียนเป`นสำคัญ
ด=วยกระบวนการเรียนรู=ที่หลากหลายเปüดโอกาสให=ผู=เรียนมีสTวนรTวมในการจัดการ
เรียนการสอน 
4. บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู=เพื่อให=การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพผู=เรียนเกิดการเรียนรู=อยTางมีความสุข 
5. การใช=สือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปiญญาท=องถ่ินและแหลTงเรียนรู=ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
6. การศึกษาค=นคว=าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู=ที่
เน=นผู=เรียนเป`นสำคัญโดยมีงานวิจัยหรือผลงานหรือสื่อนวัตกรรมอยTางน=อยปMละ 1 
ช้ิน 
7. มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 
และรายงานกิจกรรม IS 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได=ดำเนินการ ครบทั้ง 7 ข=อ สTงผลให=ได=ร ับผลการ
ประเมินมีคTา 3.00 คะแนน 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู=เรียนอยTางเป`น
ระบบและนำผลมา
พัฒนาผู=เรียน 

1. มีการวัดและประเมินผลผู =เร ียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรโดยการ
ประเมินผู=เรียนจากสภาพจริง 
2. มีการกำหนดข้ันตอนการวัดและประเมินผลอยTางเป`นระบบ 
3. ใช=เครื ่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป[าหมาย และการ
จัดการเรียนการสอน  
4. ผู=เรียนและผู=เกี่ยวข=องมีสTวนรTวมในการวัดและประเมินผล 
5. ให=ข=อมูลย=อนกลับแกTผู=เรียนและผู=เรียนนำไปใช=ประโยชนV 

5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู= และให=ข=อมูล
สะท=อนกลบัเพือ่พัฒนา
และปรับปรงุการจัดการ
เรียนรู= 

1. การสร=างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู=เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู= มุTงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู=อยTางตTอเน่ือง 
2. การนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู=เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู= 
3. การวิเคราะหV สังเคราะหV/วิจัย และเลือกสรรข=อมูลสารสนเทศไปใช=พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู=  
4. การสร=างวัฒนธรรมคุณภาพให=การแลกเปลี่ยนเรียนรู=ภายในสถานศึกษาเป`นการ
ทำงานปกติของสถานศึกษา 
5. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู=เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู=อยTาง
ตTอเน่ือง  
6. การพัฒนาสถานศึกษาให=เป`นองคVกรแหTงการเรียนรู= 
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ประเด็นพิจารณา เป[าหมายความสำเรจ็ 
7. การจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู=ให=สอดคล=องกับภารกิจการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา  
8. การเผยแพรT ประชาสัมพันธVผลการดำเนินงานอยTางตTอเน่ือง 

6. มีการจัดกิจกรรม 
นวัตกรรมเพื่อสTงเสริม
ศักยภาพผู=เรียนสูTความ
เป`นเลิศ 

1. การพัฒนาทักษะการสอบ IELTS 
2. Oxford Online Placement Test 
3. สTงเสริมศักยภาพนักเรียนและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยสูTคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (Independent Study) 
4. พัฒนาผู=เรียนให=มีทักษะทางด=านคณิตศาสตรVอยTางเต็มศักยภาพ 
5. สTงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรV 
6. คTายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส DELF 
7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ญี่ปุéน 
8. พัฒนาคุณภาพผู=เรียนด=านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


