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ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาพังงา  ภูเก็ต  ระนอง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



         

บทสรุปของผู้บริหาร 

              โรงเรียนกะทู้วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๖ ต าบลกะทู้ อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
บุคลากรทั้งสิ้น ๖๑ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน ๓ คน ครูผู้สอน จ านวน ๕๗ คน บุคลากรทางการศึกษา
อื่น ๆ จ านวน ๑ คน จ านวนนักเรียน ๑,๐๑๖ คน 
 
๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
 

           โรงเรียนกะทู้วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจ าอ า เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต  ระนอง โรงเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกฎกระทรวงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาตามกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อก าหนดค่าเป้าหมาย
และตัวบ่งชี้ย่อยของแต่ละมาตรฐาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ 
น ามาตรฐานและค่าเป้าหมายที่ประกาศไปปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และลงสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างครอบคลุม จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน นิเทศติดตามการด าเนินงาน จัดโครงการกิจกรรมของงานและกลุ่มสาระต่างๆ ต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา โดยมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ หลายๆโครงการได้รับความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานภายนอก  ครูและบุคลากรจัดท า Personal Self 
Assessment Report: P-SAR การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สรุป Department Self Assessment Report : D-SAR เมื่อสิ้นปีการศึกษา  น าข้อมูลทั้งหมดมา
ประกอบการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา Self Assessment Report : SAR 
 

๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดีเลิศ 

 



            ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม และรายมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน ของ
โรงเรียนกะทู้วิทยา อยู่ในระดับดีเลิศ  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ย่อยพบว่ามีระดับคุณภาพบรรลุค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนด และสูงกว่าในบางตัวบ่งชี้  โดยมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
๙๐.๕๓  รองลงมาคือมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๘๗.๓๖  ส่วนมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ เนื่องจากตัวบ่งชี้
ย่อยบางรายการไม่ได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

๓. ผลการด าเนินงานแยกตามมาตรฐาน 
          มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพด้านผู้เรียน :  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
          โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพแนวโน้มพัฒนาสูงขึ้น โดยได้จัดหลักสูตรหลากหลายให้
เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดเพิ่มสูงขึ้น  มีความสามารถ ด้านการอ่านการเขียน  ซึ่งเห็นได้จากผลคะแนนการสอบวัดความรู้
ตามแนว PISA ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๖๐ ทุกครั้ง  ในส่วนของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนสอบเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ซึ่งปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนสอบสูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
คะแนนสอบพัฒนาสูงข้ึน ในรายวิชา  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมฯ และภาษาอังกฤษ 
           ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่านักเรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับยอดเยี่ยม  เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนปลอด
ขยะ พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกเช้า แต่ละห้องเรียนมีรายงานสรุปโครงการจิตสาธารณะทุกภาคเรียน นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียนและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เช่น นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ และวงโยธวาทิต ที่มี
ผลงานเป็นที่ชื่นชมและยอมรับของชุมชน นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี สามารถวางแผนในการ ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม    

 

            แนวทางพัฒนาคุณภาพ 
           การจัดกิจกรรม/ โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี, ทักษะชีวิตและอาชีพ)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจ ารณญาณ 
และการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนผ่านกิจกรรม STEM  ส่งเสริมให้นักเรียนให้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์
นอกห้องเรียนมากขึ้น โดยจัดค่ายส่งเสริมวิชาการภายใต้ร่วมมือกับสถาบัน อุดมศึกษาในชุมชน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะอาชีพ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฐานการเรียนรู้พอเพียง โคกหนองนาโมเดล ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษโดยจัดตารางเรียนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้กับครูต่างชาติ ปรับหลักสูตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานสู่การสร้างอาชีพ รวมทั้งจัดการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงข้ึน 
            



           มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
           โรงเรียนได้ประชุมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารทุก
คนขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามแนวทางของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบหลักสองส่วน คือ การจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของการพัฒนาวิชาการ โรงเรียนได้เปิด
หลักสูตรหลากหลายทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเปิดวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้
นักเรียนได้เรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพ  มีการบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ
สถานประกอบการในชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การส่งนักเรียนฝึก
ประสบการณ์ด้านภาษาและอาชีพในโรงแรมและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติงาน  ครูทุกคนได้รับพัฒนาตนเองมากกว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปี โดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมกับ
หน่วยงานภายนอก หรือที่โรงเรียนจัด มีการจัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนงานอาชีพ ห้องสมุด ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพียงพอ น าระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น โปรแกรมการบันทึกข้อมูลนักเรียน (DMC) โปรแกรมงานวัดผล (Secondary’๕๖) เป็นต้น มี
การติดตั้งสื่อเทคโนโลยีในห้องเรียน เช่น โปรเจกเตอร์ โทรทัศน์ มีห้องพิพิธภัณฑ์ภูเก็ต ห้องอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนได้เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากบริษัทเคทเทเลคอมเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  กระจายทั่วบริเวณโรงเรียน บริการสัญญาณ Wifi ฟรี  ผลจากการส ารวจความพึง
พอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ -๒๕๖๓ อยู่ในระดับดี
มาก 
           แนวทางพัฒนาคุณภาพ 
           จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรูปธรรมและเป็น
ระบบชัดเจนมากขึ้น พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านพื้นฐานทักษะอาชีพ  ส่งเสริมการพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยี และสารสนเทศ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น  
 

           มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
            โรงเรียนก าหนดให้ครูทุกคนออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยครูออกแบบ
ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชา จัดท าหน่วยการเรียนรู้พอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน ครูมากกกว่าร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดการ
วัดผลประเมินผลตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ K- knowledge   P- process 
และ A- attitude  โดยก าหนดสัดส่วนคะแนนไว้ชัดเจนในเล่มก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  



มีการวิเคราะห์ข้อสอบก่อนน าไปใช้ จัดให้มีการนิเทศติดตาม การสังเกตชั้นเรียนของครูทุกภาคเรียน ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพครูมากกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดับดีถึงดีเด่น  ในส่วนของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนได้จัดคาบ PLC 
ให้ครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  โดยแบ่งเป็นชั่วโมง PLC ของกลุ่มสาระฯ ๒ ชั่วโมง และของ
ระดับชั้น ๑ ชั่วโมง ครูทุกคนมีชั่วโมง PLC ไม่ต่ ากว่า ๕๐ ชั่วโมง/ปี นอกจากนี้ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนได้จัดพัฒนาครูและบุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจให้
นักเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Google classroom และ Google 
meet ท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
             แนวทางพัฒนาคุณภาพ 
             ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู (PLC) ทั้งในระดับโรงเรียนและนอกโรงเรียน

อย่างจริงจัง เพื่อให้ครูทุกคนสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษา

รูปแบบใหม่ที่จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอน แบบ On site ควบคู่กับ แบบ on line เพื่อให้นักเรียนสามารถ

เข้าถึงการเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีหรือเลื่อนวิทย

ฐานะให้สูงข้ึน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 

                     (นายสนิท  รอดเซ็น) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา 
                    ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 
 
 
 
 



ค าน า    

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนกะทู้วิทยาฉบับนี้  จัดท าขึ้น
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพ
ของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกะทู้วิทยา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป     
 
 
 
 
                     (นายสนิท  รอดเซ็น) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา 
                    ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                     
ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
 ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร ๒ 
 ข้อมูลนักเรียน ๓ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๔ 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ๖ 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๘ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๑๖ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๘ 
ภาคผนวก  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนกะทู้วิทยา 
 ที่อยู่ : เลขที่ ๕๑   หมู่ที ่ ๖ ถนนวิชติสงคราม   ต าบล กะทู ้   อ าเภอ กะทู้    จังหวดั ภูเก็ต  
                   รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๒๐ 
 สังกัด : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา  ภูเก็ต  ระนอง 
 โทรศัพท ์: ๐๗๖ - ๓๒๑๓๑๑ โทรสาร : ๐๗๖ - ๓๒๑๓๑๒ E-Mail : mail@kathu.ac.th 
 จ านวนครูและบุคลากร : ๖๑ คน 
 เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

จ านวนนักเรียน : ๑,๐๑๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 

วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรยีนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
              Building World Standard Students With Thainess in ๒๐๒๒   
พันธกิจ : ๑. พัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะตามหลกัสูตรอยา่งเต็มตามศักยภาพ และมีทักษะ 
                 ในศตวรรษที่ ๒๑  
            ๒. พัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามอัตลักษณข์องโรงเรียน  
               (ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
            ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และเน้นทักษะอาชีพ  
            ๔. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการกับหลกัปรัชญาของ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 
            ๕. แสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากองค์กรภายนอก   
            ๖. จดัหาสื่อและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษาที่มีคณุภาพ 
            ๗. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
            ๘. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
               และการบรหิารจัดการ 
           ๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาศักยภาพในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
                และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
           ๑๐. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ปรัชญาของโรงเรียน :  สุล.สูส   ลภเต  ปญ.ญ  ผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา 
อัตลักษณ์ :   ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
เอกลักษณ์โรงเรียน :   วัฒนธรรมเด่น  เป็นเลิศด้านกีฬา  สื่อสารสองภาษา  สร้างสรรค์สังคมโลก 
 

mailto:mail@kathu.ac.th


๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา   
 
 ๑) จ านวนบุคลากร             (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจา้ง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ๓ ๕๑ ๑ ๕ ๑ ๖๑ 

  

         ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร            (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน ๐ ๔๙ ๑๒ ๐ ๖๑ 

  

         ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน            (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

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

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

รวม ๖๑ ๑๙ 
 
 
 
 
 



๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 

 จ านวนนักเรียน  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓ รวม ๑,๐๑๖ คน       (ข้อมูล ณ วนัที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
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 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาตามที่สถานศึกษาก าหนด  
     (วิชาคณติศาสตร์,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษระดับ ๒ ขึ้นไป ภาษาไทยระดับ ๒.๕ ขึ้นไป วิชาอื่นๆ 
      ระดับ ๓ ขึ้นไป) 
 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดับชั้น 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน (สถานศึกษาก าหนด) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ตัิศ
าส

ตร
 ์

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชพี
ฯ 

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



      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน (สถานศึกษาก าหนด) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ตัิศ
าส

ตร
 ์

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชพี
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  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน (สถานศึกษาก าหนด) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ตัิศ
าส

ตร
 ์

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชพี
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) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินแต่ละระดับ จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ 
ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

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) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

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) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

รายวชิา 
คะแนนเฉลี่ย 

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

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

รายวชิา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓    
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๕๖.๓๕ ๖๕.๖๖ + ๑๐.๓๑ 
คณิตศาสตร ์ ๒๖.๒๓ ๒๘.๕๖ + ๒.๓๓ 
วิทยาศาสตร ์ 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 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 



 จากแผนภูมิ  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกรายวิชา  

 

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

รายวชิา 
คะแนนเฉลี่ย 

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

 
    ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
        ปีการศึกษา๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

รายวชิา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๓๙.๗๐ ๔๑.๗๐ + ๒ 
คณิตศาสตร ์ ๒๒.๗๓ ๒๒.๕๒ - ๐.๒๑ 
วิทยาศาสตร ์ ๒๙.๖๖ ๓๑.๖๖ + ๒ 
สงัคม ๓๕.๑๕ ๓๕.๕๘ + ๐.๔๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๑๙ ๒๘.๘๒ + ๑.๖๓ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิ  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา

๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในรายวชิา ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์ สังคม และ ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ 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 

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



ส่วนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

  โรงเรียนกะทู้วิทยา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จ าแนกตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

                 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ๑.๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ดีเลิศ 
 

จากตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยมีผลการ
ประเมินมาตรฐานที ่๑ คณุภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ
อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
๑. วิธีด าเนินการ 
 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี ซึ่งได้
ก าหนดแผนงานหลักจ านวน ๑๐ แผน  โรงเรียนได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ มาเป็นแนวทางและ
วิธีการพัฒนาสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ น าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาเพื่อเสริมสร้างการมีอุปนิสัยพอเพียง 
 โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ
เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ทักษะด้านอาชีพ  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ



ผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดท าแผน IEP เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนเรียนรวม 
          นอกจากนี้ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการท างานอย่างเป็นระบบ การวางแผน การ
แก้ปัญหา และตัดสินใจ การท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  มีทักษะอาชีพพื้นฐาน การจัดให้นั กเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาแหล่งเรียนรู้งานบริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรม
ส่งเสริมภาษาในโรงเรียนทุกสัปดาห์ จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนรู้จักความถนัดและความสามารถของตนเอง 
มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการอาชีพ และสามารถวางแผนแนวทางศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน รักการท างาน มีจิต
สาธารณะ  

 

๒. ผลการด าเนินการ 
๒.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
      ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ ตาม

เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เฉลี่ย ร้อยละ ๘๓.๖๓ 
      ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๕ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 
๙๔.๒๗  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ร้อยละ ๙๖.๓๕  ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการประเมินการจัด
กิจกรรมแบบ Active Learning ในรายวิชาที่เรียน และการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
นักเรียน  

   ๓) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
(ระดับผลการเรียน รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป รายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ 
๒.๕ ขึ้นไป  รายวิชาสังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป)  โดยมีค่าเฉลี่ยทุก
ระดับชั้นคิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๗๔  

    ๔) ผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนน 
มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษ และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกรายวิชา 

 
 

         ๒.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
                 ๑) เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด การร่วมกิจกรรมจิต
อาสาในโรงเรียน และชุมชน รวมถึงการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๓ 



                 ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมในทู (กะทู้)  โดยประเมิน
จากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก ประเพณี และกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๘  
                 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา  เป็น
นักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด และย้ายตามผู้ปกครองที่มาท างานในจังหวัดภูเก็ตมากกว่าร้อยละ ๖๐ 
มีการนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศักยภาพที่แตกต่างกัน เช่น มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ  มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ท าให้นักเรียนทุกกลุ่มมีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน รู้จักปรับตัว 
และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ผลการประเมินนักเรียนที่ไม่มีปัญหาพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔ มี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย และมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๔ 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของคุณภาพนักเรียนตามตัวบ่งชี้ แยกตามระดับชั้น 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิค านวณ    

 
 

จากแผนภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๕,๓,๒,๔ และ ๑ ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยทั้งโรงเรียน ๘๖.๕๑ 

 
 
 
 
 
 



         ๒) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

 
           

   จากแผนภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาสูงสุดคือร้อยละ ๙๙.๖๑ รองลงมาคือ  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๕,๓,๔ และ ๑ ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับชั้น เท่ากับ ๙๐.๕๒ 

 
        ๓) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 

 
 
 

 จากกราฟ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
สูงสุดคือร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕,๓,๒,๔ และ ๑ ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยรวม
ทุกระดับชั้น เท่ากับ ๙๔.๒๗ 

 



        ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
จากกราฟ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสูงสุดคือร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕,๒,๔,๓ และ 
๑ ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับชั้น เท่ากับ ๙๖.๓๕ 

 
 

       ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
 

 
 
จากแผนภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีจ านวนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด เฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๔ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓,๔,๑,๕ และ ๒ ตามล าดับ  ค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับชั้น 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 ทกัษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดตี่องานอาชพี 

 
 
          จากแผนภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน      และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕,๑,๓,๔ 
และ ๒ ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับชั้น เท่ากับ ๙๕.๑๓ 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  

 
 

จากแผนภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลการประเมินการเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ สูงสุด         
คือ ร้อยละ ๙๙.๕๕ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๖,๓,๒ และ ๑ ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยรวมทุก
ระดับชั้น เท่ากับ ๙๕.๕๘ 
 



      ๒) สืบสานวัฒนธรรมในทู 

 
 

จากแผนภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖,๕,๓  มีผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมในทูสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๑ และ ๒ 
ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยทุกระดับชั้นเท่ากับ ๙๘.๓๘ 

 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
 

จากแผนภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ๖ มีผลการประเมินพฤติกรรมการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓,๔,๒ และ ๑ ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยทุกระดับชั้นเท่ากับ ๙๘.๐๔ 

 
 



       ๔) มีพัฒนาการดา้นร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม 

 
 
 

จากแผนภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย (น้ าหนัก : 
ส่วนสูง สมส่วน) และผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  รองลงมาคือ  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕,๔,๓,๑ และ ๒ ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยทุกระดับชั้น ๙๗.๗๔ 
 
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
 ๑. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสรา้งทักษะพืน้ฐานที่เชื่อมโยงสู่การสรา้งอาชพีและการมีงานท า 
               เช่น ทักษะด้านภาษาเพือ่เป็นมัคคุเทศก์  ทักษะดา้นกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกฬีาอาชพีโดย 

     การมีสว่นร่วมของสถาบันการศึกษาในชุมชนและหน่วยงานต่างๆในทอ้งถิ่น 
     ๒. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
               (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร- เทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะชีวิตและอาชีพ)      
          ๓. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของคร ู– นักเรียน 
          ๔. การจัดการเรยีนรู้แบบโครงงาน และการจดัเรียนรู้ดว้ยวธิีการทางวิทยาศาสตร์ (STEM) บูรณาการ 
              การเรียนรู้ทกุรายวิชาทกุระดับชั้น 
 ๕. ใช้สื่อเทคโนโลยรี่วมกบัโครงการสวนพฤกษศาสตร ์จัดกจิกรรม “ต้นไม้ QR Code” โดยจัดให ้
               ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในกจิกรรม 
          ๖. พัฒนาความสามารถครูด้านการออกแบบและการใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล  
          ๗. พัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 
          ๘. จดักิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนทกุระดับชั้น 
          ๙. รณรงคใ์ห้ความรู้แนวทางปฏิบัติแก่ นกัเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสงู ไม่สมส่วน 
         ๑๐ จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้แก่นักเรียน 
          



 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. วิธีด าเนินการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆมีบทบาทส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน  โดยได้ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือวางแผนวิเคราะห์ผลจากการจั ด
การศึกษาในปีที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูลจากสารสนเทศ ผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัด
การศึกษา ประชุมวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ก าหนด เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริหารการศึกษาของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน สมาคมศิษย์เก่า จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี นิเทศติดตามการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การบริหารโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามมาตรฐาน ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้มีการแบ่งเขตพื้นที่พัฒนาเพื่อให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา ห้องสมุดให้บริการหนังสือและคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน  จัดบริการด้านสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียนให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี และสนับสนุนส่งเสริมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
๒. ผลการด าเนินการ 
         ๑. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น  โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ทรงคุณวุฒิ  
         ๒. โรงเรียนขับเคลื่อนการบริหารจัดการศกึษาให้โรงเรียนมีคุณภาพโดยบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง 
 ๓. โรงเรียนด าเนินงานด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดหลักสูตร
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและศักยภาพของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน และกลุ่มที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีความพึงพอใจระดับดีมากขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ ๙๐ 
        ๔. ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ ไดร้ับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวหน้าทางวิชาชีพตามเกณฑ์  
มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง/ปี 
       ๕. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารอเนกประสงค์เพียงพอ บรรยากาศร่มรื่น 
สะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
        ๖.  นักเรียนทุกระดับชั้น ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   เช่น นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาแหล่งเรียนรู้งานบริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต 



 ๗. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด และที่โรงเรียนจัดหาเอง เช่น การบันทึกข้อมูลนักเรียน (DMC) บันทึกข้อมูลครูและบุคลากร 
(E MIS)  บันทึกข้อมูลอาคารสถานที่ (B OBEC) บันทึกข้อมูลพัสดุ ครุภณัฑ์ (M OBEC) งานวัดผล 
(Secondary’๕๖)  และ Bookmark ๒๕๕๑ 
 ๘. การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระฯ  ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ หรือ 
โทรทัศน์  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครู   ติดตั้งสัญญาณ 
Wifi คลอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ ๘๓.๔๒ บริการการสืบค้นและนันทนาการของนักเรียน 
  
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
        ๑. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  โดยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกงาน 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เน้นสมรรถนะ
ทักษะด้านอาชีพ 
  ๓. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการต่างๆ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพความ 
พร้อมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ ครบร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔. ร่วมท า MOU กับชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. วิธีด าเนินการ 
 โรงเรียนก าหนดให้ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
หรือสื่อที่ผลิตเอง ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดโครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย เช่น ค่ายแกนน าโครงงานคุณธรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการท่องเที่ยว  กิจกรรมแกนน าฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัด
บรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวก มีมุมให้ความรู้ในห้องเรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ วัดผลประ เมินผลตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนและ   
น าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบผ่านการวิจัยในชั้นเรียนและการประชุม PLCแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ     
กลุ่มสาระฯ และระดับชั้นเรียน  
 

๒. ผลการด าเนินการ 
 ๑. ครูร้อยละ ๘๘.๓๒ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นการพัฒนาและ
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
 ๒. ครูร้อยละ ๙๐.๓๑ ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓. ครรู้อยละ ๘๗.๔๘ จดับรรยากาศห้องเรียน สะอาด นา่เรียน มีป้ายนิเทศ มุมความรู ้ จดักิจกรรมการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้อย่างมีความสุข 

         ๔. ครรู้อยละ ๘๙.๕๓ ตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดเกณฑ์และเครื่องมือตาม

รูปแบบที่โรงเรียนก าหนด บันทึกหลังจัดกจิกรรม ให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 

  ๔. ครรู้อยละ ๘๑.๑๗ เข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีระหวา่งครูในกลุ่มสาระ และครู

ระดับชั้นเดียวกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียน 

๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาครใูนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google classroom 

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครใูนการสร้าง จัดหา และใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ 
๓. พัฒนาความรู้ความสามารถของครูดา้นการออกแบบและการใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
๔. สนับสนุนให้ครูบันทึกผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ 

สามารถน ามาใช้ประกอบใน Teacher Sar (T-sar) ของตนเองได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงประเด็นและสามารถน า
ผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด 

๕. พัฒนาครูดา้นความรู้ ความเข้าใจการสอนแบบโครงงาน และ STEM เพื่อให้สามารถจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๖. ส่งเสริมการสรา้งเครอืข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู (PLC) ทั้งในระดบัโรงเรียนและนอกโรงเรียน
อย่างจริงจัง 

๗. ส่งเสริมให้ครทูุกคนพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างหลากหลาย 
๘. สนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดแทรกบูรณาการ

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและน ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

 ประกาศการก าหนดคา่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรียน  ปีการศกึษา ๒๕๖๓  
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

       ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 
 

 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี ๙๐.๕๓ ยอดเย่ียม สูงกว่า 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ๘๓.๖๓ ดีเลิศ สูงกว่า 

     ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน  การเขียน   
การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 
     ๑) มคีวามสามารถในการอ่าน  การเขียน   
การสื่อสาร  ภาษาไทย   
     ๒) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน   
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
     ๓) มีความสามารถในการคดิค านวณ 

 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

 
 

๖๙.๑๑ 
 

๗๓.๙๒ 
 

๗๖.๓๐ 

 
 

ปานกลาง 
 
ด ี
 
ด ี

 
 

ต่ ากว่า 
 
 
 
 

         ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คดิอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
และแก้ปัญหา 

ดี ๙๐.๒๕ ยอดเย่ียม สูงกว่า 

         ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ดี ๙๔.๒๗ ยอดเย่ียม สูงกว่า 
         ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

ดี ๙๖.๓๕ ยอดเย่ียม สูงกว่า 

         ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ดี ๗๓.๗๔ ด ี  

         ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี 
ต่ออาชพี วางแผนการศกึษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

ดี ๙๕.๑๓ ยอดเย่ียม สูงกว่า 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ๙๗.๔๓ ยอดเย่ียม สูงกว่า 
      ๑.๒.๑ การเป็นคนดี มีจติสาธารณะ ดีเลิศ ๙๕.๕๘ ยอดเย่ียม สูงกว่า 
      ๑.๒.๒ สืบสานวัฒนธรรมในท ู ดีเลิศ ๙๘.๓๘ ยอดเย่ียม สูงกว่า 

      ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 

ดีเลิศ ๙๘.๐๔ ยอดเย่ียม สูงกว่า 

       ๑.๒.๔  มีพัฒนาการดา้นรา่งกายสมวัย  
สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม 

ดีเลิศ ๙๗.๗๔ ยอดเย่ียม สูงกว่า 



 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ - ดีเลิศ สูงกว่า 

๒.๑  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
ที่ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ - ยอดเย่ียม สูงกว่า 

๒.๒  มกีารบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจดัการดว้ยระบบ TQA 

ดีเลิศ - ดีเลิศ  

๒.๓ พัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ดีเลิศ - ดีเลิศ สูงกว่า 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและ
ความกา้วหน้าทางวิชาชพี 
     - ครูทุกคนไดร้ับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๒๐ 
ชั่วโมงต่อป ี

ดีเลิศ ๘๕.๓๐ ดีเลิศ  

๒.๕ สถานศึกษาจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก ที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ๒.๕.๑ จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น 
และอาคารอเนกประสงค์ ที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้และ
มีจ านวนเพียงพอ 
     ๒.๕.๒ นักเรียนทกุคนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
 

๘๗.๒๓ 
 
 

๙๘.๐๐ 

 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเย่ียม 

 
 
 
 
 
 

สูงกว่า 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้
     ๒.๖.๑  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การบริหารจัดการ 
     ๒.๖.๒  จัดให้อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
การจดัการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพครบทุกกลุ่ม
สาระ 
     ๒.๖.๓  ติดตั้งสัญญาณ Wifi ให้บริการฟรีครอบคลุม
พื้นที่ 

 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 

 
 

๘๕.๔๘ 
 

๘๑.๓๑ 
 
 

๘๓.๔๒ 

 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
มาตรฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ๘๗.๓๖ ดีเลิศ สูงกว่า 

๓.๑ ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
     - ครูออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก  
(Active Learning) 

ดีเลิศ ๘๘.๓๒ ดีเลิศ  
 

๓.๒ ครูใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ๙๐.๓๑ ดีเลิศ  
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    - ครจูัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ๘๗.๔๘ ดีเลิศ  
 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ๘๙.๕๓ ดีเลิศ  
 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
      - ครูทกุคนเข้าร่วมประชุมกลุ่ม PLC แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

ดีเลิศ ๘๑.๑๗ ดีเลิศ  
 

 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
ร้อยละ  ๘๐ - ๘๙.๙๙  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙.๙๙  ระดับคุณภาพ  ดี 
ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙.๙๙  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
ร้อยละ  ๕๙.๙๙ ลงมา  ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



 


