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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา  ภูเก็ต  ระนอง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



        

บทสรุปของผู้บริหาร 

              โรงเรียนกะทู้วิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี ๕๑ หมู่ท่ี ๖ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มี
บุคลากรท้ังส้ิน ๖๑ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน ๓ คน ครูผู้สอน จำนวน ๕๗ คน บุคลากรทางการศึกษา
อื่น ๆ จำนวน ๑ คน จำนวนนักเรียน ๑,๐๑๖ คน 
 
๑. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
 

           โรงเรียนกะทู้วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต  ระนอง โรงเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกฎกระทรวงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาตามกรอบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อกำหนดค่าเป้าหมาย
และตัวบ่งช้ีย่อยของแต่ละมาตรฐาน เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ 
นำมาตรฐานและค่าเป้าหมายท่ีประกาศไปปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และลงสู่การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างครอบคลุม จัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงาน นิเทศติดตามการดำเนินงาน จัดโครงการกิจกรรมของงานและกลุ่มสาระต่างๆ ต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา โดยมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ หลายๆโครงการได้รับความ
ร่วมมือและการมี ส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานภายนอก  ครูและบุคลากรจัดทำ Personal Self 
Assessment Report: P-SAR การประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สรุป Department Self Assessment Report : D-SAR เมื่อ ส้ินปีการศึกษา  นำข้อมูลท้ังหมดมา
ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา Self Assessment Report : SAR 
 

๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดีเลิศ 

 



            ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม และรายมาตรฐานท้ัง ๓ มาตรฐาน ของ
โรงเรียนกะทู้วิทยา อยู่ในระดับดีเลิศ  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีย่อยพบว่ามีระดับคุณภาพบรรลุค่าเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด และสูงกว่าในบางตัวบ่งช้ี  โดยมาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 
๙๐.๕๓  รองลงมาคือมาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๘๗.๓๖  ส่วนมาตรฐานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ไม่สามารถหาค่าเฉล่ียได้ เนื่องจากตัวบ่งช้ี
ย่อยบางรายการไม่ได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

๓. ผลการดำเนินงานแยกตามมาตรฐาน 
          มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพด้านผู้เรียน :  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
          โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพแนวโน้มพัฒนาสูงขึ้น โดยได้จัดหลักสูตรหลากหลายให้
เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกำหนดเพิ่มสูงขึ้น  มีความสามารถ ด้านการอ่านการเขียน  ซึ่งเห็นได้จากผลคะแนนการสอบวัดความรู้
ตามแนว PISA ซึ่งมีค่าเฉล่ียมากกว่าร้อยละ ๖๐ ทุกครั้ง  ในส่วนของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีคะแนนสอบเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ซึ่งปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนสอบสูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มี
คะแนนสอบพัฒนาสูงขึ้น ในรายวิชา  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมฯ และภาษาอังกฤษ 
           ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่านักเรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับยอดเย่ียม  เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนปลอด
ขยะ พัฒนาเขตพื้นท่ีรับผิดชอบทุกเช้า แต่ละห้องเรียนมีรายงานสรุปโครงการจิตสาธารณะทุกภาคเรียน นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียนและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ และวงโยธวาทิต ท่ีมี
ผลงานเป็นท่ีช่ืนชมและยอมรับของชุมชน นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี สามารถวางแผนในการ ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม    

 

            แนวทางพัฒนาคุณภาพ 
           การจัดกิจกรรม/ โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี, ทักษะชีวิตและอาชีพ)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนผ่านกิจกรรม STEM  ส่งเสริมให้นักเรียนให้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์
นอกห้องเรียนมากขึ้น โดยจัดค่ายส่งเสริมวิชาการภายใต้ร่วมมือกับสถาบัน อุดมศึกษาในชุมชน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะอาชีพ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฐานการเรียนรู้พอเพียง โคกหนองนาโมเดล ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษโดยจัดตารางเรียนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้กับครูต่างชาติ ปรับหลักสูตรระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานสู่การสร้างอาชีพ รวมท้ังจัดการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
            



           มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
           โรงเรียนได้ประชุมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหารทุก
คนขับเคล่ือนการบริหารโรงเรียนตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามแนวทางของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบหลักสองส่วน คือ การจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของการพัฒนาวิชาการ โรงเรียนได้เปิด
หลักสูตรหลากหลายท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเปิดวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้
นักเรียนได้เรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพ  มีการบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ
สถานประกอบการในชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การส่งนักเรียนฝึก
ประสบการณ์ด้านภาษาและอาชีพในโรงแรมและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติงาน  ครูทุกคนได้รับพัฒนาตนเองมากกว่า ๒๐ ช่ัวโมง/ปี โดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมกับ
หน่วยงานภายนอก หรือท่ีโรงเรียนจัด มีการจัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนงานอาชีพ ห้องสมุด ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพียงพอ นำระบบส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น โปรแกรมการบันทึกข้อมูลนักเรียน (DMC) โปรแกรมงานวัดผล (Secondary’๕๖) เป็นต้น มี
การติดต้ังส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียน เช่น โปรเจกเตอร์ โทรทัศน์ มีห้องพิพิธภัณฑ์ภูเก็ต ห้องอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนได้เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากบริษัทเคทเทเลคอมเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  กระจายท่ัวบริเวณโรงเรียน บริการสัญญาณ Wifi ฟรี  ผลจากการสำรวจความพึง
พอใจของนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ -๒๕๖๓ อยู่ในระดับดี
มาก 
           แนวทางพัฒนาคุณภาพ 
           จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรูปธรรมและเป็น
ระบบชัดเจนมากขึ้น พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านพื้นฐานทักษะอาชีพ  ส่งเสริมการพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
พัฒนาระบบส่ือเทคโนโลยี และสารสนเทศ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น  
 

           มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
            โรงเรียนกำหนดให้ครูทุกคนออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยครูออกแบบ
กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชา จัดทำหน่วยการเรียนรู้พอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน ครูมากกกว่าร้อยละ ๘๐ ใช้ส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน มีการกำหนดการ
วัดผลประเมินผลตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ครอบคลุมท้ัง ๓ ด้าน คือ K- knowledge   P- process 
และ A- attitude  โดยกำหนดสัดส่วนคะแนนไว้ชัดเจนในเล่มกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  



มีการวิเคราะห์ข้อสอบก่อนนำไปใช้ จัดให้มีการนิเทศติดตาม การสังเกตช้ันเรียนของครูทุกภาคเรียน ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพครูมากกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดับดีถึงดีเด่น  ในส่วนของกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนได้จัดคาบ PLC 
ให้ครูเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  โดยแบ่งเป็นช่ัวโมง PLC ของกลุ่มสาระฯ ๒ ช่ัวโมง และของ
ระดับช้ัน ๑ ช่ัวโมง ครูทุกคนมีช่ัวโมง PLC ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ช่ัวโมง/ปี นอกจากนี้ในช่วงท่ีมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนได้จัดพัฒนาครูและบุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจให้
นักเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Google classroom และ Google 
meet ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
 
             แนวทางพัฒนาคุณภาพ 
             ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู (PLC) ท้ังในระดับโรงเรียนและนอกโรงเรียน

อย่างจริงจัง เพื่อให้ครูทุกคนสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมและทันต่อการเปล่ียนแปลง การจัดการศึกษา

รูปแบบใหม่ท่ีจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน แบบ On site ควบคู่กับ แบบ on line เพื่อให้นักเรียนสามารถ

เข้าถึงการเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดสถานท่ีและเวลา  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีหรือเล่ือนวิทย

ฐานะให้สูงขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 

                     (นายสนิท  รอดเซ็น) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา 
                    ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 
 
 
 
 



คำนำ    

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนกะทู้วิทยาฉบับนี้  จัดทำขึ้น
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพ
ของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อ
นำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกะทู้วิทยา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป     
 
 
 
 
                     (นายสนิท  รอดเซ็น) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา 
                    ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                     
คำนำ  
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
 ข้อมูลท่ัวไป ๑ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร ๒ 
 ข้อมูลนักเรียน ๓ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๔ 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ๖ 
ส่วนที ่๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๘ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๑๖ 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๘ 
ภาคผนวก  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนกะทู้วิทยา 
 ที่อยู่ : เลขท่ี ๕๑   หมู่ท่ี  ๖ ถนนวิชิตสงคราม   ตำบล กะทู้    อำเภอ กะทู้    จังหวัด ภูเก็ต  
                   รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๒๐ 
 สังกัด : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา  ภูเก็ต  ระนอง 
 โทรศัพท์ : ๐๗๖ - ๓๒๑๓๑๑ โทรสาร : ๐๗๖ - ๓๒๑๓๑๒ E-Mail : mail@kathu.ac.th 
 จำนวนครูและบุคลากร : ๖๑ คน 
 เปิดสอน : ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

จำนวนนักเรียน : ๑,๐๑๖ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 

วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
              Building World Standard Students With Thainess in ๒๐๒๒   
พันธกิจ : ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีทักษะ 
                 ในศตวรรษท่ี ๒๑  
            ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
               (ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
            ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และเน้นทักษะอาชีพ  
            ๔. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการกับหลักปรัชญาของ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 
            ๕. แสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากองค์กรภายนอก   
            ๖. จัดหาส่ือและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
            ๗. พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
            ๘. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
               และการบริหารจัดการ 
           ๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
                และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
           ๑๐. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

ปรัชญาของโรงเรียน :  สุล.สูสํ  ลภเต  ปญ.ญํ ผู้ต้ังใจศึกษาย่อมได้ปัญญา 
อัตลักษณ์ :   ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
เอกลักษณ์โรงเรียน :   วัฒนธรรมเด่น  เป็นเลิศด้านกีฬา  ส่ือสารสองภาษา  สร้างสรรค์สังคมโลก 
 

mailto:mail@kathu.ac.th


๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา   
 
 ๑) จำนวนบุคลากร             (ข้อมูล ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน ๓ ๕๑ ๑ ๕ ๑ ๖๑ 

  

         ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร            (ข้อมูล ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน ๐ ๔๙ ๑๒ ๐ ๖๑ 

  

         ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน            (ข้อมูล ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๓ - 
๒. ภาษาไทย ๗ ๑๘ 
๓. คณิตศาสตร์ ๙ ๑๙ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๘ ๑๖ 
๕. ภาษาต่างประเทศ ๙ ๑๘ 
๖. สังคมศึกษา ๖ ๒๐ 
๗. เทคโนโลยี ๔ ๑๗ 
๘. การงานอาชีพ ๔ ๑๕ 
๙. สุขศึกษาพละศึกษา ๔ ๑๕ 
๑๐. ศิลปะ ๕ ๑๔ 
๑๑.แนะแนว ๒ ๑๗ 

รวม ๖๑ ๑๙ 
 
 
 
 
 



๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 

 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ รวม ๑,๐๑๖ คน       (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๖ ๑๐๕ ๑๐๒ ๒๐๗ ๓๕ 
ม.๒ ๖ ๙๓ ๙๓ ๑๘๖ ๓๑ 
ม.๓ ๘ ๑๐๑ ๑๑๙ ๒๒๐ ๒๘ 
รวม ๒๐ ๒๙๙ ๓๑๔ ๖๑๓ ๓๑ 
ม.๔ ๔ ๕๗ ๘๑ ๑๓๘ ๓๕ 
ม.๕ ๔ ๖๓ ๖๙ ๑๓๒ ๓๓ 
ม.๖ ๔ ๕๗ ๗๖ ๑๓๓ ๓๓ 
รวม ๑๒ ๑๗๗ ๒๒๖ ๔๐๓ ๓๔ 

รวมทั้งหมด ๓๒ ๔๗๖ ๕๔๐ ๑,๐๑๖ ๓๒ 

 
 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
     (วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษระดับ ๒ ขึ้นไป ภาษาไทยระดับ ๒.๕ ขึ้นไป วิชาอื่นๆ 
      ระดับ ๓ ขึ้นไป) 
 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ตามที่สถานศึกษากำหนด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดับช้ัน 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน (สถานศึกษากำหนด) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

รวม 69.11 76.30 74.90 72.16 68.81 73.92 75.36 73.48 87.74 
เฉล่ียรวม 73.74 



      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน (สถานศึกษากำหนด) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.๑ 205 107 159 163 161 138 136 89 155 162 
ม.๒ 176 132 135 74 91 112 146 128 114 150 
ม.๓ 215 206 166 207 156 175 169 169 179 200 
ม.๔ 137 80 115 126 93 112 93 112 121 - 
ม.๕ 132 85 88 51 112 112 63 99 93 - 
ม.๖ 130 88 110 122 107 - 80 129 122 125 
รวม 995 698 773 743 720 649 687 726 784 637 

ร้อยละ 100 70.15 77.68 74.67 72.36 75.02 69.04 72.96 78.79 87.74 
 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน (สถานศึกษากำหนด) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.๑ 198 115 126 156 161 134 162 147 148 - 
ม.๒ 160 106 117 147 63 91 130 108 74 - 
ม.๓ 204 173 155 192 161 120 159 145 130 - 
ม.๔ 133 73 87 119 95 70 101 125 99 - 
ม.๕ 126 74 108 64 96 99 82 86 87 - 
ม.๖ 128 105 118 35 107 - 114 127 109 - 
รวม 949 646 711 713 683 514 748 738 647 - 

ร้อยละ 100 68.07 74.92 75.13 71.97 62.60 78.81 77.76 68.17 - 
 



๒) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินแต่ละระดับ จำนวน
นักเรียนท่ีได้
ระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 
ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.๑ 195 0 1 176 18 194 99.48 
ม.๒ 158 0 5 153 0 153 96.83 
ม.๓ 204 0 0 204 0 204 100 
ม.๔ 132 0 0 106 26 132 100 
ม.๕ 123 0 0 123 0 123 100 
ม.๖ 128 0 0 128 0 128 100 

รวม 940 0 6 890 44 934 99.36 

 
๓) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.๑ 195 0 0 169 26 195 100 
ม.๒ 158 0 0 149 9 158 100 
ม.๓ 204 0 0 204 0 204 100 
ม.๔ 132 0 0 106 26 132 100 
ม.๕ 123 0 0 118 5 123 100 
ม.๖ 128 0 0 128 0 128 100 

รวม 940 0 0 883 57 940 100 

 
 
 



๑.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๖๕.๖๖ ๕๕.๑๘ ๕๔.๒๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๘.๕๖ ๒๕.๘๒ ๒๕.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๑๘ ๓๐.๑๗ ๒๙.๘๙ 
ภาษาอังกฤษ ๓๘.๗๙ ๓๔.๑๔ ๓๔.๓๘ 

                                                                                   ** นักเรียนเข้าสอบ ๖๔ คน 
  ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
         ปีการศึกษา๒๕๖๒ – ๒๕๖๓    
 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓    
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๕๖.๓๕ ๖๕.๖๖ + ๑๐.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๒๓ ๒๘.๕๖ + ๒.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๔๐ ๓๕.๑๘ + ๔.๗๘ 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๘๔ ๓๘.๗๙ + ๕.๙๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๕๖.๓๕ ๒๖.๒๓ ๓๐.๔๐ ๓๒.๘๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๒๓ ๖๕.๖๖ ๒๘.๕๖ ๓๕.๑๘ ๓๘.๗๙

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

ร้อ
ยล

ะ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓



 จากแผนภูมิ  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกรายวิชา  

 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๗๓ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๑.๗๐ ๔๕.๒๒ ๔๔.๓๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๕๒ ๒๖.๓๓ ๒๖.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๖๖ ๓๓.๐๔ ๓๒.๖๘ 
สังคม ๓๕.๕๘ ๓๖.๓๒ ๓๕.๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๘๒ ๒๙.๗๓ ๒๙.๙๔ 

 
    ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
        ปีการศึกษา๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๓๙.๗๐ ๔๑.๗๐ + ๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๗๓ ๒๒.๕๒ - ๐.๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๖๖ ๓๑.๖๖ + ๒ 
สังคม ๓๕.๑๕ ๓๕.๕๘ + ๐.๔๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๑๙ ๒๘.๘๒ + ๑.๖๓ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิ  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา

๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในรายวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  สังคม และ ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๓๙.๗๐ ๒๒.๗๓ ๒๙.๖๖ ๓๕.๑๕ ๒๗.๑๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๒๓ ๔๑.๗๐ ๒๒.๕๒ ๓๑.๖๖ ๓๕.๕๘ ๒๘.๘๒

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐
ร้อ

ยล
ะ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖



ส่วนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

  โรงเรียนกะทู้วิทยา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

                 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ดีเลิศ 
 

จากตารางท่ี ๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยมีผลการ
ประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
๑. วิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี ซึ่งได้
กำหนดแผนงานหลักจำนวน ๑๐ แผน  โรงเรียนได้นำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ มาเป็นแนวทางและ
วิธีการพัฒนาสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นเสริมสร้าง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้แก่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ นำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาเพื่อเสริมสร้างการมีอุปนิสัยพอเพียง 
 โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านต่างๆ
เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ทักษะด้านอาชีพ  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ



ผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมท้ังการจัดทำแผน IEP เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนเรียนรวม 
          นอกจากนี้ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท้ังกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ การวางแผน การ
แก้ปัญหา และตัดสินใจ การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  มีทักษะอาชีพพื้นฐาน การจัดให้นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาแหล่งเรียนรู้งานบริการในสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียว รวมท้ังกิจกรรม
ส่งเสริมภาษาในโรงเรียนทุกสัปดาห์ จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนรู้จักความถนัดและความสามารถของตนเอง 
มีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการอาชีพ และสามารถวางแผนแนวทางศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รักการทำงาน มีจิต
สาธารณะ  

 

๒. ผลการดำเนินการ 
๒.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
      ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ ตาม

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด เฉล่ีย ร้อยละ ๘๓.๖๓ 
      ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๕ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 
๙๔.๒๗  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ร้อยละ ๙๖.๓๕  ซึ่งเป็นผลท่ีได้จากการประเมินการจัด
กิจกรรมแบบ Active Learning ในรายวิชาท่ีเรียน และการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
นักเรียน  

   ๓) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
(ระดับผลการเรียน รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ต้ังแต่ ๒.๐ ขึ้นไป รายวิชาภาษาไทยต้ังแต่ 
๒.๕ ขึ้นไป  รายวิชาสังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ ต้ังแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป)  โดยมีค่าเฉล่ียทุก
ระดับช้ันคิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๗๔  

    ๔) ผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีคะแนน 
มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษ และ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกรายวิชา 

 
 

         ๒.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด   ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
                 ๑) เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด การร่วมกิจกรรมจิต
อาสาในโรงเรียน และชุมชน รวมถึงการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๓ 



                 ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมในทู (กะทู้)  โดยประเมิน
จากจำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก ประเพณี และกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๘  
                 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา  เป็น
นักเรียนท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และย้ายตามผู้ปกครองท่ีมาทำงานในจังหวัดภูเก็ตมากกว่าร้อยละ ๖๐ 
มีการนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศักยภาพท่ีแตกต่างกัน เช่น มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ  มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียนทุกกลุ่มมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักปรับตัว 
และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ผลการประเมินนักเรียนท่ีไม่มีปัญหาพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔ มี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย และมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๔ 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของคุณภาพนักเรียนตามตัวบ่งชี้ แยกตามระดับชั้น 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ    

 
 

จากแผนภูมิ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคำนวณสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๕,๓,๒,๔ และ ๑ ตามลำดับ ค่าเฉล่ียท้ังโรงเรียน ๘๖.๕๑ 

 
 
 
 
 
 



         ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

 
           

   จากแผนภูมิ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาสูงสุดคือร้อยละ ๙๙.๖๑ รองลงมาคือ  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒,๕,๓,๔ และ ๑ ตามลำดับ ค่าเฉล่ียรวมทุกระดับช้ัน เท่ากับ ๙๐.๕๒ 

 
        ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 
 
 

 จากกราฟ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
สูงสุดคือร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕,๓,๒,๔ และ ๑ ตามลำดับ ค่าเฉล่ียรวม
ทุกระดับช้ัน เท่ากับ ๙๔.๒๗ 

 



        ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 
จากกราฟ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารสูงสุดคือร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕,๒,๔,๓ และ 
๑ ตามลำดับ ค่าเฉล่ียรวมทุกระดับช้ัน เท่ากับ ๙๖.๓๕ 

 
 

       ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
 

 
 
จากแผนภูมิ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีจำนวนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด เฉล่ียสูงสุดคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๔ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓,๔,๑,๕ และ ๒ ตามลำดับ  ค่าเฉล่ียรวมทุกระดับช้ัน เท่ากับ ๗๓.๗๔ 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ร้อยละ 70.68 66.8 79.87 75 67.8 82.34
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ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6



       ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
 
          จากแผนภูมิ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการประเมินการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน      และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕,๑,๓,๔ 
และ ๒ ตามลำดับ ค่าเฉล่ียรวมทุกระดับช้ัน เท่ากับ ๙๕.๑๓ 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  

 
 

จากแผนภูมิ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ มีผลการประเมินการเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ สูงสุด         
คือ ร้อยละ ๙๙.๕๕ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔,๖,๓,๒ และ ๑ ตามลำดับ ค่าเฉล่ียรวมทุก
ระดับช้ัน เท่ากับ ๙๕.๕๘ 
 



      ๒) สืบสานวัฒนธรรมในทู 

 
 

จากแผนภูมิ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖,๕,๓  มีผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมในทูสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔,๑ และ ๒ 
ตามลำดับ ค่าเฉล่ียทุกระดับช้ันเท่ากับ ๙๘.๓๘ 

 
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
 

จากแผนภูมิ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ และ๖ มีผลการประเมินพฤติกรรมการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓,๔,๒ และ ๑ ตามลำดับ ค่าเฉล่ียทุกระดับช้ันเท่ากับ ๙๘.๐๔ 

 
 



       ๔) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม 

 
 
 

จากแผนภูมิ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย (น้ำหนัก : 
ส่วนสูง สมส่วน) และผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  รองลงมาคือ  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๕,๔,๓,๑ และ ๒ ตามลำดับ ค่าเฉล่ียทุกระดับช้ัน ๙๗.๗๔ 
 
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ๑. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
               เช่น ทักษะด้านภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์  ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพโดย 

     การมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาในชุมชนและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น 
     ๒. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
               (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการส่ือสาร- เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะชีวิตและอาชีพ)      
          ๓. พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของครู – นักเรียน 
          ๔. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการจัดเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (STEM) บูรณาการ 
              การเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกระดับช้ัน 
 ๕. ใช้ส่ือเทคโนโลยีร่วมกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “ต้นไม้ QR Code” โดยจัดให้ 
               ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
          ๖. พัฒนาความสามารถครูด้านการออกแบบและการใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล  
          ๗. พัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 
          ๘. จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนทุกระดับช้ัน 
          ๙. รณรงค์ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติแก่ นักเรียนท่ีมีน้ำหนัก ส่วนสูง ไม่สมส่วน 
         ๑๐ จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้แก่นักเรียน 
          



 

มาตรฐานท่ี  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. วิธีดำเนินการ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆมีบทบาทสำคัญ
ในการขับเคล่ือนการศึกษาของโรงเรียน  โดยได้ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือวางแผนวิเคราะห์ผลจากการจัด
การศึกษาในปีท่ีผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูลจากสารสนเทศ ผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัด
การศึกษา ประชุมวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์กำหนด เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริหารการศึกษาของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน สมาคมศิษย์เก่า จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
และแผนปฏิบัติการประจำปี นิเทศติดตามการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การบริหารโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามมาตรฐาน ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการแบ่งเขตพื้นท่ีพัฒนาเพื่อให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา ห้องสมุดให้บริการหนังสือและคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน  จัดบริการด้านส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียนให้
อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ดี และสนับสนุนส่งเสริมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกโรงเรียน 
๒. ผลการดำเนินการ 
         ๑. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น  โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ทรงคุณวุฒิ  
         ๒. โรงเรียนขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพโดยบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. โรงเรียนดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดหลักสูตร
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและศักยภาพของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน และกลุ่มท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีความพึงพอใจระดับดีมากขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ ๙๐ 
        ๔. ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญและก้าวหน้าทางวิชาชีพตามเกณฑ์  
มากกว่า ๒๐ ช่ัวโมง/ปี 
       ๕. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารอเนกประสงค์เพียงพอ บรรยากาศร่มรื่น 
สะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
        ๖.  นักเรียนทุกระดับช้ัน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   เช่น นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาแหล่งเรียนรู้งานบริการในสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียว นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต 



 ๗. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด และท่ีโรงเรียนจัดหาเอง เช่น การบันทึกข้อมูลนักเรียน (DMC) บันทึกข้อมูลครูและบุคลากร 
(E MIS)  บันทึกข้อมูลอาคารสถานท่ี (B OBEC) บันทึกข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ (M OBEC) งานวัดผล 
(Secondary’๕๖)  และ Bookmark ๒๕๕๑ 
 ๘. การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระฯ  ติดต้ังเครื่องฉายโปรเจกเตอร์  หรือ 
โทรทัศน์  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพื่อส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครู   ติดต้ังสัญญาณ 
Wifi คลอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ ๘๓.๔๒ บริการการสืบค้นและนันทนาการของนักเรียน 
  
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
        ๑. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  โดยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกงาน 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เน้นสมรรถนะ
ทักษะด้านอาชีพ 
  ๓. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการต่างๆ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีมีประสิทธิภาพความ 
พร้อมส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ ครบร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔. ร่วมทำ MOU กับชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. วิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกำหนดให้ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้ส่ือ เทคโนโลยี 
หรือส่ือท่ีผลิตเอง ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถนำความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดโครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย เช่น ค่ายแกนนำโครงงานคุณธรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการท่องเท่ียว  กิจกรรมแกนนำฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัด
บรรยากาศช้ันเรียนเชิงบวก มีมุมให้ความรู้ในห้องเรียน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ วัดผลประเมินผลตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนและ   
นำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบผ่านการวิจัยในช้ันเรียนและการประชุม PLCแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ     
กลุ่มสาระฯ และระดับช้ันเรียน  
 

๒. ผลการดำเนินการ 
 ๑. ครูร้อยละ ๘๘.๓๒ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีเน้นการพัฒนาและ
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
 ๒. ครูร้อยละ ๙๐.๓๑ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓. ครูร้อยละ ๘๗.๔๘ จัดบรรยากาศห้องเรียน สะอาด น่าเรียน มีป้ายนิเทศ มุมความรู้  จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้อย่างมีความสุข 

         ๔. ครูร้อยละ ๘๙.๕๓ ตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดเกณฑ์และเครื่องมือตาม

รูปแบบท่ีโรงเรียนกำหนด บันทึกหลังจัดกิจกรรม ให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

  ๔. ครูร้อยละ ๘๑.๑๗ เข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูในกลุ่มสาระ และครู

ระดับช้ันเดียวกัน เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียน 

๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google classroom 

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการสร้าง จัดหา และใช้ส่ือออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ 
๓. พัฒนาความรู้ความสามารถของครูด้านการออกแบบและการใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
๔. สนับสนุนให้ครูบันทึกผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ี 

สามารถนำมาใช้ประกอบใน Teacher Sar (T-sar) ของตนเองได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงประเด็นและสามารถนำ
ผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด 

๕. พัฒนาครูด้านความรู้ ความเข้าใจการสอนแบบโครงงาน และ STEM เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๖. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู (PLC) ท้ังในระดับโรงเรียนและนอกโรงเรียน
อย่างจริงจัง 

๗. ส่งเสริมให้ครูทุกคนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย 
๘. สนับสนุนให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดแทรกบูรณาการ

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

 ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปีการศึกษา 2563) 

 

       ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี ๙๑.๖๕ ยอดเยี่ยม สูงกว่า 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ๘๕.๘๘ ดีเลิศ สูงกว่า 

     ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน  การเขียน   
การส่ือสาร  และการคิดคำนวณ 
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน   
การส่ือสาร  ภาษาไทย   
     ๒) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน   
การส่ือสารภาษาอังกฤษ 
     ๓) มีความสามารถในการคิดคำนวณ 

 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

 
 

๗๗.๑๑ 
 

๗๖.๙๒ 
 

๗๘.๓๐ 

 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 

         ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น   
และแก้ปัญหา 

ดี ๙๐.๒๕ ยอดเยี่ยม สูงกว่า 

         ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ๙๔.๒๗ ยอดเยี่ยม สูงกว่า 
         ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ดี ๙๖.๓๕ ยอดเยี่ยม สูงกว่า 

         ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ดี ๗๘.๗๔ ดี ✓ 

         ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี 
ต่ออาชีพ วางแผนการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

ดี ๙๕.๑๓ ยอดเยี่ยม สูงกว่า 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ๙๗.๔๓ ยอดเยี่ยม สูงกว่า 
      ๑.๒.๑ การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ดีเลิศ ๙๕.๕๘ ยอดเยี่ยม สูงกว่า 
      ๑.๒.๒ สืบสานวัฒนธรรมในทู ดีเลิศ ๙๘.๓๘ ยอดเยี่ยม สูงกว่า 

      ๑.๒.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 

ดีเลิศ ๙๘.๐๔ ยอดเยี่ยม สูงกว่า 

       ๑.๒.๔  มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  
สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม 

ดีเลิศ ๙๗.๗๔ ยอดเยี่ยม สูงกว่า 



 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ - ดีเลิศ สูงกว่า 

๒.๑  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
ท่ีกำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ - ยอดเยี่ยม สูงกว่า 

๒.๒  มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการด้วยระบบ TQA 

ดีเลิศ - ดีเลิศ ✓ 

๒.๓ พัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ดีเลิศ - ดีเลิศ สูงกว่า 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
     - ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๒๐ 
ช่ัวโมงต่อปี 

ดีเลิศ ๘๕.๓๐ ดีเลิศ ✓ 

๒.๕ สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ๒.๕.๑ จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น 
และอาคารอเนกประสงค์ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
มีจำนวนเพียงพอ 
     ๒.๕.๒ นักเรียนทุกคนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
 

๘๗.๒๓ 
 
 

๙๘.๐๐ 

 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
✓ 
 
 

สูงกว่า 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     ๒.๖.๑  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การบริหารจัดการ 
     ๒.๖.๒  จัดให้อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพครบทุกกลุ่ม
สาระ 
     ๒.๖.๓  ติดต้ังสัญญาณ Wifi ให้บริการฟรีครอบคลุม
พื้นท่ี 

 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 

 
 

๘๕.๔๘ 
 

๘๑.๓๑ 
 
 

๘๓.๔๒ 

 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
✓ 
 
✓ 
 

 
 

✓ 
 



 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้น ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

ดีเลิศ ๘๗.๓๖ ดีเลิศ สูงกว่า 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     - ครูออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก  
(Active Learning) 

ดีเลิศ ๘๘.๓๒ ดีเลิศ ✓ 
 

๓.๒ ครูใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ๙๐.๓๑ ดีเลิศ ✓ 
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    - ครูจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู ้

ดีเลิศ ๘๗.๔๘ ดีเลิศ ✓ 
 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ๘๙.๕๓ ดีเลิศ ✓ 
 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
      - ครูทุกคนเข้าร่วมประชุมกลุ่ม PLC แลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

ดีเลิศ ๘๑.๑๗ ดีเลิศ ✓ 
 

 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  ๘๐ - ๘๙.๙๙  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙.๙๙  ระดับคุณภาพ  ดี 
ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙.๙๙  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
ร้อยละ  ๕๙.๙๙ ลงมา  ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา



 


