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ตอนที ่1 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย ท่ีตั้ ง 73/3  ถนน เทพกระษัตรี  ต าบล ตลาดใหญ่   

อ าเภอ เมือง จงัหวดัภูเก็ต รหสัไปรษณีย ์83000 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 14 

โทรศพัท ์0-7621-2075, 0-7621-9232 โทรสาร 0-7621-3922  

E-Mail pkw@pkw.ac.th     Website www.pkw.ac.th  

1.2  เปิดสอนระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

1.3  เน้ือท่ี 23 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ เขตอ าเภอเมืองภูเก็ต 

1.4  ประวติัโรงเรียนโดยยอ่ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย    ตั้ งคร้ังแรกปี พ.ศ. 2440    เร่ิมใช้ช่ือ   “โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย”  
ปี พ.ศ. 2497 ปัจจุบนัโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยัเป็นโรงเรียนสหศึกษา   มีการบริหารจดัการศึกษาท่ีเป็น
ระบบ ทุกคนมีส่วนร่วมด าเนินการ โดยการประสานความร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหาร ครู ลูกจา้ง นกัเรียน 
ผูป้กครองและชุมชน อันประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สมาคม
ผูป้กครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั สมาคมนกัเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลยั เครือข่ายผูป้กครองสัมพนัธ์  
และมูลนิธิต่างๆ  ท าให้โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง 
ทอ้งถ่ิน และชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นกัเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
และศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาระดบัสูงข้ึน  ไดเ้ป็นจ านวนร้อยละ  100   ท าให้โรงเรียนมีช่ือเสียง มี
นกัเรียนมาสมคัรเขา้เรียนเกินกวา่จ านวนท่ีโรงเรียนสามารถรับไดเ้ป็นประจ าทุกปี  ส่งผลให้โรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยัเป็นโรงเรียนยอดนิยมของจงัหวดั  
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แผนทีโ่รงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 

2.1)  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ช่ือ – สกุล นาย อุเทน   จิตตส์ ารวย    
             วฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา                 
โทรศพัท ์08-6748-0401   E-Mail Uthan2499@gmail.com 
             ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่วนัท่ี 13  ธนัวาคม  2555    จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา  1 ปี  5 เดือน 

2.2) รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 4 คน 

ช่ือ-สกุล นายวชิยั   สุริพล                     วฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท           สุริพล 
                          โทรศพัท ์08- 9586-3206         e-Mail Aunpkw5@hotmail.com 
                           รับผดิชอบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ช่ือ-สกุล นางณฐัญาพร    เสวตานนท ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  

                         โทรศพัท ์08-1693-1106           e-Mail Tukta1001@hotmail.com 

                         รับผดิชอบกลุ่มบริหารงานวชิาการ 

ช่ือ-สกุล นางพิมพา   นิลเพชร          วฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี         วงศศ์รีวฒันกุล 

                           โทรศพัท ์08-1088-8393           e-Mail pimpa2502@hotmail.com 

                           รับผดิชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ช่ือ-สกุล นายอดุลย ์  บุญประสิทธ์ิ       วฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี         วงศศ์รีวฒันกุล 

                         โทรศพัท ์081-895-0899             e-Mail adun_bun@pkw.ac.th 

                          รับผดิชอบกลุ่ม บริหารงานทัว่ไป 
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3. ข้อมูลนักเรียน  (ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

     1)  จ  านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน                  2,770          คน 

     2)  จ  านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน                             3,182          คน 
 

จ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน 
 

ระดับช้ันเรียน 
 

จ านวนห้อง 
เพศ  

รวม 
 

เฉลีย่ต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 10 277 172 449  

ม.2 11 283 226 509  

ม.3 11 325 184 509  

รวม 33 885 582 1,467 46 

ม.4 14 297 295 592  

ม.5 13 304 250 554  

ม.6 13 287 282 569  

รวม 39 888 827 1,715 43 

รวมทั้งหมด 71 1,773 1,409 3,182 44 

  

      3) จ  านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   3,182 คน  คิดเป็นร้อยละ   100 

      4) จ  านวนนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกั ส่วนสูง ตามเกณฑข์องกรมอนามยั 1,692 คน คิดเป็นร้อยละ 53.17 

      5) จ  านวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง เรียนร่วม - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

      6) จ  านวนนกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

      7) จ  านวนนกัเรียนปัญญาเลิศ - คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

      8) จ  านวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

      9) จ  านวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั  (ปัจจุบนั) -  คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
      10) สถิติการขาดเรียน 250 คน/เดือน  คิดเป็นร้อยละ 7.86 
      11) จ  านวนนกัเรียนท่ีเรียนซ ้ าชั้น 3 คน( ม.ตน้ 2 คน ม.ปลาย - คน) คิดเป็นร้อยละ 0.09 
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      12) จ  านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
             ม.3  จ  านวน 483 คน คิดเป็นร้อยละ 95.64 
             ม.6  จ  านวน 547 คน คิดเป็นร้อยละ 97.33 
        13) อตัราส่วนครู: นกัเรียน (แยกตามระดบัชั้น) 
              ระดบัชั้น ม.1     อตัราส่วนครู: นกัเรียน=   1   :  21 
              ระดบัชั้น ม.2     อตัราส่วนครู: นกัเรียน=   1   :  22 
              ระดบัชั้น ม.3     อตัราส่วนครู: นกัเรียน=   1   :  22 
              ระดบัชั้น ม.4     อตัราส่วนครู: นกัเรียน=  1   :  20 
              ระดบัชั้น ม.5     อตัราส่วนครู: นกัเรียน=  1   :  21 
              ระดบัชั้น ม.6     อตัราส่วนครู: นกัเรียน=  1   :  21 
        14) จ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี  และนนัทนาการ 
จ านวน 3,147 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
        15) จ  านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่  ผูป้กครอง  จ  านวน 3,147 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 
        16) จ  านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดีของโรงเรียน   จ  านวน 3,147 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
        17) จ  านวนนกัเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม ทั้งใน  และนอกสถานศึกษา   
จ านวน 3,088  คน  คิดเป็นร้อยละ 98.13 
       18) จ  านวนนกัเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และการสืบคน้จากเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
อยา่งสม ่าเสมอ  จ  านวน 3,147 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
       19) จ  านวนนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
สถานศึกษา  จ  านวน 3,147 คน       คิดเป็นร้อยละ 100 
       20) จ  านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคมตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา  จ  านวน 3,147 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
    ครูประจ าการ 

 
ที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

อายุ 
 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ  
วุฒิ 

 
วชิาเอก 

สอนวชิา/ช้ัน จ านวนคร้ัง/ช่ัวโมง
ทีรั่บการพฒันา/ปี 

1 นางธนิดา   วรรณนิยม 59 37 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 20 
2 นางวราพร   ปัตถา 58 35 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 

มคัคุเทศก ์
20 

3 นายธีระชยั   รัตนรังษี 32 7 ครู คศ.2 กศ.ม. ภาษาไทย หลกัภาษาไทย ม.5 40 
4 นางนนัธิดา  ชนะดี 34 9 ครู คศ.2 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 20 
5 น.ส.อุไรวรรณ์   สมยัสงค ์ 32 6 ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 ม.6 48 
6 น.ส.จินดา     ชุมแกว้ 32 7 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.6 20 
7 น.ส.เยาวดี  หงษท์อง 41 5 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2  20 
8 น.ส.ภรทิพย ์ ส่ิงท่ีรัก 26 3 ครูผูช่้วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 48 
9 น.ส.จรรยงค ์ ดวงจนัทร์ 33 3 ครู คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.4 32 

10 น.ส.นิตยา      ชูศรี 46 20 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.ม ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 20 
11 นางระเบียบ   แสงวนัลอย 56 33 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร์ การพิสูจน์ทางคณิตฯ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 
48 
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ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

อายุ 
อายุ

ราชการ 

 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
 

วุฒิ 
 

วชิาเอก 
 

สอนวชิา/ช้ัน 
จ านวนคร้ัง/ช่ัวโมง
ทีรั่บการพฒันา/ปี 

12 น.ส.บุญศรี   ถิรวริิยาภรณ์ 55 32 ครู ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6  

20 

13 นางวรรณา   แหล่ทองค า 59 38 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 

20 

14 นางกฤษณา  ตนัรัตนพิทกัษ ์ 51 29 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. วดัผล คณิตศาสตร์ ม.2 20 

15 นายภูวนาถ   สามสี 30 3 ครู คศ.1  กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม. 2 3  
IS ม. 2  

20 

16 น.ส.สายใจ   จนัทร์พลู 46 23 ครู ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 

20 

17 นายสมชาย  มาแจ่ม 55 31 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 

20 

18 
 

นายสมภพ  อ าพนั 40 14 ครู ช านาญการ วท.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม. 4 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 
3 4 

20 

19 นางรัชนี   นิรันดร์วโิรจน์ 52 27 ครู  ช านาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 

20 
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ที่  

ช่ือ-สกุล 
 

อายุ 
อายุ

ราชการ 

 

ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 
 

วุฒิ 
 

วชิาเอก 
 

สอนวชิา/ช้ัน 
จ านวนคร้ัง/ช่ัวโมง
ทีรั่บการพฒันา/ปี 

20 นายพล   ไมสัณ 53 29 ครู ช านาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐานและ
เพิ่มเติม ม.5 

20 

21 นายไพศาล   ศรีสวสัด์ิ 37 11 ครู  ช านาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 
คณิตศาตร์พื้นฐาน ม.3 
 

20 

22 นางวไิล   อา้งสกุล 59 36 ครู ช านาญการ กศ.ม. การวดัผลฯ - 20 

23 นางจรัสศรี   ทองชุมนุม 55 31 ครู ช านาญการ ศษ.ม. วดัผลและวจิยั คณิตศาสตร์ ม.5 20 

24 นางปฏิญญา   เกตุแกว้ 54 30 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. วดัผลการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.2 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 

20 

25 น.ส.เยาวภา  บรรพต 50 24 ครู ช านาญการ ศษ.บ คณิตศาสตร์  
 

คณิตศาสตร์ ม.4 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 

20 

26 น.ส.อรพรรณ     จนัทร์แจ่ม 31 5 ครู ค.ศ. 1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1  20 
27 นายภูเบศ   พนานุรักษ ์ 30 7 ครู คศ.1 กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐานและ

เพิ่มเติม ม.6 
20 

28 นายณฐัวฒิุ          ดุมลกัษณ์ 31 3 ครู คศ. 1 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 
โครงงานคณิต ม.5  

20 
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ท่ีรับการพฒันา/ปี 

29 นางสาวอรธิรา   สุขแกว้       คณิตศาสตร์ ม. 3 4  20 
30 น.ส.ออ้ย   สวสัด์ิรักษา 35 6 ครู คศ.1 ค.บ. ชีววทิยา ชีววทิยา ม.4 

ชีววทิยาพื้นฐาน ม.5  
20 

31 น.ส.นิตยา   จนัทรโชติ 50 25 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. เคมี เคมี ม.4 
กิจกรรมวทิยคิ์ดสนุก 

20 

32 นายน าโชค   วงศศุ์ภชาติ 50 26 ครู ช านาญการ กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 44 
33 นางวราภรณ์   ไชยศรี 53 28 ครู ช านาญการ วท.บ. ชีววทิยา ชีววทิยา ม.6 

โครงงานวทิยฯ์  
20 

34 นายสมพร   จอนดว้ง       ชีววทิยา ม.5  
วทิยาศาสตร์ ม.3 

20 

35 นายวรีภทัร์   โปณะทอง 35 13 ครู คศ.2 วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 
วทิยาศาสตร์ ม.3  

20 

36 นายปรีดา   นิวรณ์ 
 

59 38 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. เคมี เคมี ม.4 
เร่ิมตน้กบัโครงงาน 

20 

37 นางสุภาภรณ์  เพชรล่อเหลียน 57 36 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. วทิยาศาสตร์
ทัว่ไป 

วทิยาศาสตร์ ม.2 
 
 

20 
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ท่ีรับการพฒันา/ปี 

38 นางโสภาพนัธ์ุ   ลีลากิจรุ่งเรือง 35 10 ครู คศ.2 ศศ.ม ยทุธศาสตร์การ
พฒันา 

เคมี ม.5 
เทคนิคปฏิบติัการ ม.4 

80 
 

39 น.ส.เยาวนุช   ล่ิมรัช 48 25 ครู คศ.2 วท.บ. วทิยท์ัว่ไป ชีววทิยา ม.4 
IS ม.5 

20 

40 นางนิพวลัย ์  ตนัสกุล 39 10 ครู คศ.1 กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.4 20 
41 นางปรียาภรณ์   รัตนะ 51 30 ครู ช านาญการพิเศษ วท.บ. เคมี เคมี ม.5 

เคมี ม.6 
20 

42 น.ส. วมิลมาลย ์  โสพรรณรัตน์ 32 7 ครู คศ. 2 กศ.ม ชีววทิยา ชีววทิยา ม.5 
วทิยาศาสตร์ ม.3  

20 

43 นางอามิเด๊าะ   พรหมจินดา 38 10 ครู คศ.2 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5  
โลก และดาราศาสตร์ 

20 

44 นางชลิดา   ไชยพนัธ์กุล 40 12 ครู คศ.2 กศ.บ. เคมี เคมี ม.6 20 
45 นายอีซา   หอมหวน 30 6 ครู คศ.1 วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 

วทิยาศาสตร์  ม.3 
20 

46 น.ส. รพีพฒัน์  ธรรมชูโชติ 26 2 ครูผูช่้วย กศ.บ. ชีววทิยา ชีววทิยาพื้นฐาน  
โลก และดาราศาสตร์  

20 
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ท่ีรับการพฒันา/ปี 

47 นางสมใจ   ไชยสุวรรณ์ 48 23 ครู ช านาญการพิเศษ วท.บ. วทิยท์ัว่ไป วทิยาศาสตร์ ม.1 20 
48 นายจกัรพนัธ์  อุดทะดาดวง 28 3 ครู คศ.1   ศษ.บ. วทิยาศาสตร์

ศึกษา 
วทิยาศาสตร์ ม.2 
เร่ิมตน้กบัโครงงาน  

20 

49 นางสุจิรา   ด าอ่อน 55 31 ครู ช านาญการ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษา ม.5 
ทอ้งถ่ินภูเก็ต   ม.1 

20 

50 น.ส.พสัตราภรณ์    
       อินทรสุวรรณ        

33 7 ครู คศ.1 ศษ.ม. หลกัสูตรและ
การสอน 

สังคมศึกษา ม.6 
ประวติัศาสตร์ ม.1  

20 

51 นางอภิญญา   วงศเ์สรี 58 36 ครู ช านาญการพิเศษ อ.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา ม.3 
พระพุทธศาสนา ม.3 

64 

52 นางจนัทร์เพญ็   ส่งแสง 59 36 ครู ช านาญการพิเศษ อ.บ. ประวติัศาสตร์ สังคมศึกษา ม.5 20 
53 น.ส. อภิญญา  ภูชิตานุรักษ ์ 28 2 ครูผูช่้วย กศ.บ. สังคมศึกษา อาเซียนศึกษา ม.3  

ประวติัศาสตร์ ม.1 
20 

54 นางบุญทิพย ์  แสงวจิิตร 56 35 ครู ช านาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 20 
55 นางพวงผกา   บุตรรักษ ์ 58 34 ครู ช านาญการ บธ.บ. ธุรกิจศึกษา สังคมศึกษา ม.1 160 
56 น.ส.ณฐักานต ์ ใสดี 37 8 ครู ช านาญการ ค.บ. การบริหาร รร.  สังคมศึกษา ม.5  

พระพุทธศาสนา ม.1 
80 

57 นางจนัทนี   พวงแกว้ 47 22 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. สังคมศึษา สังคมศึกษา ม.6 20 
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58 น.ส.สุจินตนา  ดีบุกสุขลาภ 39 16 ครู ช านาญการ กศ.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา ม.4  20 
59 นายพิบูล   แสงวนัลอย 58 34 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาและ

วรรณคดีไทย 
สังคมศึกษา ม.4 
หนา้ท่ีพลเมือง ม.6 

20 

60 นายนิรินาม   งามวาจา 24 1 ครูผูช่้วย กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 
ประวติัศาสตร์ ม.2 

104 

61 นายวบิูลย ์  ธนกิจจานนท ์ 56 32 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.3 20 
62 นายสุเทพ   จินดาพล 59 31 ครู ช านาญการ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.4  

ฟุตบอล ม.1 
20 

63 นางสุคนธ์   ไชยะโก 56 34 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. สุขศึกษา พลศึกษา ม.6 
วทิยก์ารกีฬา ม.6 

20 

64 นางสายสุนีย ์  คงแกว้ 57 33 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.2 
สุขศึกษา ม.3 

20 

65 นายสมชาย   กา้นกนก 59 32 ครู ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.1 
สุขศึกษา ม.3 

20 

66 น.ส. สุขจิต   สุขใส 55 32 ครู ช านาญการ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.1 
แฮนดบ์อล ม.4 
 

20 
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67 นายไพฑูรย ์  บุษยา 50 25 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา ตะกร้อ ม.3 
พลศึกษา ม.2 

20 

68 นางสาวซูนีตา   สูหลง       สุขศึกษาและพลศึกษา  
IS  ม.2 ม.5  

20 

69 นายอุดม   เพช็รคง 57 32 ครู ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ม.6 20 
70 นายอนุวรรต   สุทธิรักษ ์ 26 3 ครู คศ.1 คศ.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากลปฏิบติั ม. 4  

ดนตรี ม.4 ม.5 
20 

71 นายเอกชยั   ไชยสุวรรณ์ 50 22 ครู ช านาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ทศันศิลป์ ม.1  
ดนตรี ม.4 ม.5 

20 

72 นายธนาวฒิุ   ชุมทอง 37 13 ครู คศ.1 ศศ.บ. ดนตรีไทย ดนตรี ม.3 
ดนตรีไทยปฏิบติั ม.4 

20 

73 น.ส.ศุภริน    ทิพยธ์นสาร 35 8 ครู ช านาญการ ศศ.ม ทศันศิลป์ ;
ศิลปะสมยัใหม ่

ศิลปศึกษา ม.1 ม.2 
ศิลป์ออกแบบ ม.5  

20 

74 นายสนิท   รอดเซ็น 50 26 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ดนตรี ม.2 
ปฏิบติัแซกโซโฟน 

20 

75 วา่ท่ี ร.ต. หญิงจุฑามณี 
ไชยสงคราม 

     นาฏศิลป์ ม.1 ม.3  
โครงงานนาฏศิลป์  

20 
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76 นายอดุลย ์  บุญประสิทธ์ิ 57 37 ครู ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา การผลิตงานเช่ือม ม.3  20 
77 น.ส. จรรยา  สืบมา 26 2 ครูผูช่้วย คบ. คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
เทคโนโลย ี1,2 20 

78 นายทว ี  เตชะภทัทวรกุล 56 34 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา การงานอาชีพ ม.5  
ช่างซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  

20 

79 นางอญัชลี   อยูค่ง 52 28 ครู ช านาญการ กศ.บ. ธุรกิจศึกษา การงานอาชีพ  ม.2 
การอาชีพ ม.6  
อาหารพื้นเมือง ม.4  
 

20 

80 นางพิมพา   นิลเพชร 56 33 ครู ช านาญการ ศศ.บ. การจดัการ
ทัว่ไป 

การงานอาชีพ  ม.1 ม.2 
 

20 

81 นางจรูญศรี   สุวรรณก าเนิด 59 36 ครู ช านาญการ ศศ.บ. บริหารธุรกิจ การงาน 
การออมทรัพย ์
งานระเบียนการเงิน 

20 

82 นางนงนุช   เอ๋ียวพานิช 58 33 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. เกษตรศาสตร์ การงาน ม.4 
การอาชีพ ม.5 

40 
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83 น.ส.ณฐัมณฑ ์  ไพศาลกิจสงวน 36 4 ครู คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ - - 
84 นายมนสั   ปลิดโรค 55 32 ครู ช านาญการ ค.บ. เกษตรศาสตร์ การงาน ม.3  

การปลูกไมก้ระถาง ม.6 
20 

85 น.ส.ก่ิงแกว้   บุญทองแกว้ 35 4 ครู  คศ. 1 คศ.บ. โภชนาการ การงานอาชีพ ม.1 
การงาน ม.4 
การอาชีพ ม.2  

20 

86 นางพรทิพย ์   
                  ประทีป ณ ถลาง 

34 3 ครู คศ. 1 บธ.บ. บริหารธุรกิจ การอาชีพ ม.5  
การสมาคม ม.4  
IS ม.2 ม.5  

20 

87 นางสุรียพ์ร   สุริยปราการ 56 35 ครู ช านาญการพิเศษ สส.บ. ส่งเสริม
การเกษตร 

การงานอาชีพ ม.2 ม.3  20 

88 นายเหมราช   อภิโชติบวร 56 31 ครู ช านาญการ บธ.บ. การจดัการ
ก่อสร้าง 

การงาน ม.4 
การอาชีพ ม.6 
ผลิตภณัฑก์ระดาษ ม.6 

20 

89 นางพรพรรณ   สุริยมณฑล 54 32 ครู ช านาญการพิเศษ ศ.บ. การคลงั เศรษฐศาสตร์ ม.4 20 
90 นายอนนัวทิย   ทองหวาน 38 2 ครูผูช่้วย  การบญัชี การงาน ม.4 

พิมพดี์ดองักฤษ ม.4  
20 
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91 นายพรชยั  วงศเ์ป่ียมศกัด์ิ 26 2 ครูผูช่้วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลย ี1,2 
การสร้างเวบ็เพจ ม.2 

20 

92 นายจตุรวทิย ์ มิตรวงศ ์ 27 2 ครูผูช่้วย วท.บ. วศิวกรรม เทคโนโลย ี1,2,3 20 
93 นายจกัรกฤษณ์   ศิริวฒัน์ 43 19 ครู ช านาญการพิเศษ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลย ีม.4 

เทคนิคการปฏิบติัการ 
20 

94 นางสุนนัตา   ลุพรหมมา 44 21 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เทคโนโลย ีม.4 
ตารางการท างาน ม.6 

20 

95 วา่ท่ี ร.ต. ชนะภยั   ชลธาร 33 8 ครู คศ.1 วท.บ. วทิยาการคอมฯ เทคโนโลย ีม.3 
การโปรแกรม ม.3 
โครงงานคอมพิวเตอร์  

20 

96 นางจิรภรณ์   พงศานนท ์ 55 32 ครู ช านาญการ ศศ.บ. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาองักฤษ ม.2 ม.4  20 

97 นางเนตรชนก   ทศันกมล 36 13 ครู ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.5 
องักฤษอ่านเชิงวชิาการ 

20 

98 นางพรรณราพร แกว้พรหม 51 29 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาและ
วรรณคดี 

ภาษาองักฤษ ม.5 
องักฤษอ่านเขียน ม.5 

20 
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ท่ี 

 
ช่ือ-สกุล 

 
อาย ุ

อายุ
ราชการ 

 
ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 

 
วฒิุ 

 
วชิาเอก 

 
สอนวชิา/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/ชัว่โมง
ท่ีรับการพฒันา/ปี 

99 นายมานิตร์   เดชากุล      ภาษาองักฤษ ม.3 ม.6  20 
100 นางปราณี   จินดาพล 58 36 ครู ช านาญการ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.2 

องักฤษอ่านเขียนม.5 
20 

101 นางกรวรรณ   แยม้สวน 57 35 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.2 ม.3 
องักฤษอ่านเขียน ม.6 

20 

102 น.ส.สุจนีย ์  ตนัประดิษฐ์ 59 38 ครู ช านาญการ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.1 
ภาษาองักฤษอ่านเขียน 

20 

103 น.ส.นวลศรี   อรรจนพงศา 59 34 ครู ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.5 
องักฤษอ่าน-เขียน ม.4 
การเขียนเชิงวชิาการม.5 

20 

104 น.ส.มาลี   ไข่มุกข ์ 58 35 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.4  20 
105 น.ส.เทียมจนัทร์   หลีสกุล 58 36 ครู ช านาญการพิเศษ อ.บ. ฝร่ังเศส ฝร่ังเศสน่ารู้ ม.6 

ฝร่ังเศสท่องเท่ียว ม.6  
20 

106 นางเยาวณี   หาญสมุทร 53 31 ครู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ฝร่ังเศส ฝร่ังเศสน่ารู้ ม.4 
ฝร่ังเศสอ่านเขียน ม.6 

20 

107 นางสรินยา   สมาน 54 26 ครู ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.3 
ภาษาองักฤษอ่านเขียน 

20 
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ท่ี 

 
ช่ือ-สกุล 

 
อาย ุ

อายุ
ราชการ 

 
ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 

 
วฒิุ 

 
วชิาเอก 

 
สอนวชิา/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/ชัว่โมง
ท่ีรับการพฒันา/ปี 

108 นางบุญทอง   อภิชิตโสภา 59 37 ครู ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.6  
องักฤษอ่าน-เขียน ม.6 

20 

109 นางปรานอม   ไมสัณ 53 29 ครู ช านาญการ กศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ  ม.3 ม.6 20 
110 น.ส.ซูฮยัณีย ์           เจะเฮง็ 26 3 ครู คศ. 1 ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.1 

องักฤษอ่านเขียน ม.4 
20 

111 น.ส.ธญัมน   ผลพุฒ 33 11 ครู ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.6 
องักฤษน าเสนอฯ ม.6 

20 

112 น.ส.พิชญา   เชียงสุข 31 5 ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีนน่ารู้ ม.4 
คอมพิวเตอร์ภาษาจีน 

20 

113 นางวมิล   บรรจงพาศ 51 26 ครู ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาและ
วรรณคดี 

ภาษาองักฤษ ม.1 ม.4 20 

114 น.ส.ศิริกานต ์  หิวานุวงศ์ 28 3 ครู คศ.1 กศ.บ. ภาษาองักฤษ - - 
115 นางศุภลกัษณ์  สืบประสิทธ์ิ 56 26 ครู ช านาญการ วท.บ. จิตวทิยาการ

แนะแนว 
แนะแนว ม.5 20 

116 น.ส.สุภทัร์   เคารพธรรม 55 32 ครู ช านาญการพิเศษ วท.บ. จิตวทิยา แนะแนว ม.4 20 
117 นายสุรพศั   นนัทบุตร 37 6 ครู คศ.1 ศศ.บ. บรรณารักษ ์ หอ้งสมุด ม.1, 4 20 
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 จ  านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก              จ  านวน       119        คน   คิดเป็นร้อยละ  97.54 
 จ  านวนครูท่ีสอนวชิาตรงความถนดั    จ  านวน         3         คน   คิดเป็นร้อยละ   2.46 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
ช่ือ-สกุล 

 
อาย ุ

อายุ
ราชการ 

 
ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 

 
วฒิุ 

 
วชิาเอก 

 
สอนวชิา/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/ชัว่โมง
ท่ีรับการพฒันา/ปี 

118 นางจิราภรณ์   ศกัด์ิแกว้ 50 25 ครู ช านาญการ ศศ.บ. จิตวทิยาและ
การแนะแนว 

แนะแนว ม.6 20 

119 นางมลฤดี   แพทยป์ฐม 36 3 ครู คศ.1 กศ.บ. แนะแนว แนะแนว ม.1 ม.4 20 
120 น.ส.กญัจน์ภสั  เกตุโรจน์ 29 2 ครูผูช่้วย กศ.บ. จิตวทิยาการ

แนะแนว 
แนะแนว ม.3 20 

121 น.ส. นุชนาฏ  เส็งเจริญสุข 36 1 ครูผูช่้วย กศ.บ. บรรณารักษ ์ หอ้งสมุด ม.1 2 4  20 
122 น.ส. พานีซา ดารานิง 25 2 ครูผูช่้วย ค.บ. ศิลปะศึกษา ทศันศิลป์ 20 
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ครูอตัราจ้าง 
ที่ ช่ือ- สกุล อายุ ประสบการณ์การ

สอน/ปี 
วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

1 น.ส. ก่ิงกาญจน์   ชูพลู 28 6 ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดี ภาษาไทย ม.3 อบจ. 
2 น.ส. อรัลยภ์รณ์   เดชอรัญ 36 4 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 ม.2  

นิทานทอ้งถ่ิน 
อบจ. 

3 นายกิตติศกัด์ิ   สายแกว้ 31 3 ค.บ. สังคมศึกษา ประวติัศาสตร์ ม.3 
สังคมศึกษา ม. 1 

อบจ. 

4 น.ส.ณิฌฌาภสัฐ์ิ  มาลารัตน์ 27 2 ศศ.บ. ไทยศึกษา สังคมศึกษา ม.3 
พระพุทธศาสนา ม.3 

อบจ. 

5 นายพีราวชิญ ์  คีรีก้ิน 31 4 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 ม.3 อบจ. 
6 นายจารุวฒัน์  โกศยักานนท์ 24 1 กศ.บ. สังคมศึกษา หนา้ท่ีพลเมือง อบจ. 
7 นายเชษฐพล   ดลหรอหมาน 26 2 กศ.บ. จิตวทิยา แนะแนว ม.2 สพฐ. 
8 น.ส. กลางทอง สุขเจริญ 27 3 วท.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2  อบจ. 
9 นายมกัตา   กะสิรักษ ์ 28 3 ค.บ. สังคมศึกษา ประวติัศาสตร์ ม.2 ม.5 

สังคมศึกษา ม.4 
เงินอุดหนุน 

10 น.ส. ป่ินอนงค ์  ทองมณี 27 3 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ หอ้งสมุด ม.1 2 เงินอุดหนุน 
11 น.ส. อรนุช  ศุภพรพงศ ์ 25 1 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 ม.4 

IS ม.2 
เงินอุดหนุน 
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ที่ ช่ือ- สกุล อายุ ประสบการณ์การ
สอน/ปี 

วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

12 น.ส. ปราณี   วชิิตบุตร 30 3 ค.บ. ธุรกิจศึกษา การท่องเท่ียว ม.1 โรงเรียน 
13 นางสาวศิวะพร  เจนจิตต ์ 30 1   เทคโนโลย ี 

โปรแกรมกราฟิก 
โรงเรียน 

14 นางสาวคุณิตา   เดชะโชติ 26 1 กศ.บ. ภาษาจีน  ภาษาจีน ม. 1 2 3 โรงเรียน 
15 น.ส.จิราวรรณ   จิตรเอียด 31 4 ศศ.บ. ฝร่ังเศส-ไทย ฝร่ังเศสน่ารู้ ม.4 

ฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 
อบจ. 

16 น.ส. ปานรว ี  กองเอียด 33 9 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ หอ้งสมุด ม.2 3 4  เงินอุดหนุน 
17 น.ส. ปิลนัธน์   แซ่หลี 35 7 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ หอ้งสมุด ม.1 2 3 เงินอุดหนุน 
18 วา่ท่ี ร.ต. อจัฉรา  คงการ 28 2 ค.บ. นาฏศิลป์ไทย

ศึกษา 
ศิลปะ ม.1-3 โรงเรียน 

19 น.ส. ภิญโญ  ปานมาศ 30 2 ศศ.บ. ภูมิภาคศึกษา ประวติัศาสตร์ ม.6 เงินอุดหนุน 
20 นายโสทอน   หมวดหร่ี 39 10 วท.บ. เคมี พนกังานวทิยาศาสตร์ สพฐ. 
21 น.ส. วชัรา   แสงมณี 36 10 ค.บ. ชีววทิยา พนกังานวทิยาศาสตร์ สพฐ. 
22 นางจารุวรรณ   ละงู 36 10 ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป พนกังานวทิยาศาสตร์ สพฐ. 
23 น.ส.พชัรินทร์   แทนสกุล 35 9 ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป พนกังานวทิยาศาสตร์ สพฐ. 
24 น.ส.วรรณา   เสมรึก 36 5 วท.บ. เทคโนโลยชีีวภาพ พนกังานวทิยาศาสตร์ สพฐ. 
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ที่ ช่ือ- สกุล อายุ ประสบการณ์การ
สอน/ปี 

วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

25 น.ส. เบญจมาศ ์ อ่อนเกลียง 27 1 ค.บ. ภาษาองักฤษ องักฤษ อ่าน-เขียน ม.4 
องักฤษ ม.1 

โรงเรียน 
 

26 น.ส. พรเพญ็  อน้ประวติั 30 3 ศศ.บ. การท่องเท่ียว ภาษาองักฤษ ม.2 3 โรงเรียน 
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5.  อาคารสถานที่ 
     อาคารเรียน  จ  านวน 7 หลงั อาคารประกอบ  จ านวน 3 หลงั     ส้วม จ านวน 5 หลงั 
สระวา่ยน ้า  จ  านวน - สระ  สนามเด็กเล่น จ านวน - สนาม  สนามฟุตบอลจ านวน 1 สนาม 
สนามบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม   
 
6. ข้อมูลงบประมาณ 
    งบประมาณ  (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 65,891,579 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง 47,917,736 
เงินนอกงบประมาณ 10,854,850 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 10,804,852 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) 
- เงินบริจาคเพื่อ
ทุนการศึกษา 
- เงินโอน 
- เงินบริจาคโดยมี
วตัถุประสงค ์

 
690,758.63 

 

2,074,230 

งบอ่ืนๆ (ระบุ)  
176,000 
 
 
1,920,500 

รวมรายรับ 79,511,417.63 รวมรายจ่าย 60,819,080 
       งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง  คิดเป็นร้อยละ   60.27   ของรายรับ 
       งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ   13.59   ของรายรับ 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง   มีประชากรอาศยัในเขตอ าเภอ
เมืองประมาณ   32,055  คน จากจ านวนประชากรของจงัหวดัจ านวนทั้งหมด  347,664 คน(อา้งอิงจาก 
http://www.phuket.go.th)  ประชากรส่วนใหญ่นับ ถือศาสนาพุทธ   บ ริเวณใกล้เคียงโดยรอบ 
ประกอบดว้ยสถาบนัการศึกษาหลายแห่งทั้งของรัฐและเอกชน   ตั้งแต่ระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา จนถึงระดบัอุดมศึกษา  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองภูเก็ต บริษทั ห้างร้าน ธนาคาร
พาณิชย ์โรงพยาบาล ร้านอินเตอร์เน็ต  ร้านอาหาร   ร้านคา้เล็กๆ    สถาบนักวดวิชา  และโรงแรม  การ
คมนาคมสะดวก   อาชีพหลกัของประชากรในชุมชน    คือ   ธุรกิจท่องเท่ียว   เน่ืองจาก  เป็นจงัหวดัท่ีมี
แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามมากมาย เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวนานาชาติ มีสนามบินนานาชาติ
ท่ีทนัสมยั มีประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลโดยทัว่ไป เช่น ประเพณีถือศีลกิน
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ผกั  ประเพณีวนัตรุษจีน  ประเพณีไหวเ้ทวดา  ประเพณีปล่อยเต่า  ประเพณีวนัลอยเรือ ประเพณีสารท
ไทย และสารทจีน ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์     นอกจากน้ียงัมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัอีก
มากมาย  ไดแ้ก่  การแต่งงานแบบบา้บ๋า  การรับประทานอาหารพื้นเมืองภูเก็ต การสร้างตึกอาคารแบบชิ
โนโปรตุกีส    นอกจากน้ี จงัหวดัยงัมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว จึงมีการจดักิจกรรม เช่น Laguna 
Phuket Marathon , Phuket Old Town และ งานท้าว เทพกษัต รีย์ท้ าวศ รีสุนทร เป็นต้น  ท าให้ มี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลัง่ไหลเขา้มาเพิ่มข้ึนทุกปี  
 2. ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัสูงกวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ ประกอบอาชีพรับจา้ง คิด
เป็นร้อยละ 40.56 รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 23.78 และอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 35.66 
ไดแ้ก่ รับราชการ คา้ขาย ท าสวน เป็นตน้ นบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 91.43 รองลงมาคือศาสนา
อิสลาม คิดเป็นร้อยละ 6.95 และศาสนาคริสต ์คิดเป็นร้อยละ 1.62  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 120,000 
บาท ต่อปี จ  านวนคนเฉล่ีย   3   คนต่อครอบครัว 
   3. โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน       

โรงเรียนตั้งอยูใ่นเขตชุมชนท่ีมีความเจริญเติบโตทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษาและดา้นสังคม 
มีนักการเมืองทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถพร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ใหค้วามสนใจในการศึกษาของบุตรหลาน และมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนขา้งดี จึงมีความพร้อมใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา อีกทั้งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนมานาน
ถึง 114 ปี มีความเขม้แข็ง เป็นปึกแผ่นและย ัง่ยืน   ส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บการสนับสนุนจากศิษยเ์ก่า  
สมาคมผูป้กครองและครู มูลนิธิ ตลอดจนเครือข่ายผูป้กครอง รวมทั้งองคก์รภาครัฐและเอกชนในชุมชน 
ทั้งทางดา้นความคิด  การร่วมด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  และการระดมทรัพยากรช่วยในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา  โดยจดัตั้งเป็นเครือข่ายผูป้กครอง แต่เน่ืองจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนท่ีมีความ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ชุมชนมีศูนยก์ารคา้ โรงแรม โรงพยาบาล 
คลินิกรักษาโรคมากมายหลายแห่ง  มีบริการท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ   
มีสถานบริการนกัท่องเท่ียว  รวมทั้งการให้บริการดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ร้าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ร้านเกม    มีสถานบนัเทิงยามค ่าคืน และมีร้านน ้ าชาอยู่บริเวณรอบโรงเรียนอีก
มากมาย  นอกจากน้ียงัมีหอพกัให้บริการนักเรียนท่ีมีภูมิล าเนาในจงัหวดัใกล้เคียง เช่น จงัหวดัพงังา 
จงัหวดักระบ่ี เป็นตน้     และเน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีเติบโตของจงัหวดั 
            ท าให้มีกลุ่มคนจากจงัหวดัต่างๆ ทัว่ทุกภาค  เดินทางเขา้มาประกอบอาชีพท ามาหากิน  และมี
ความตอ้งการน าบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัและเพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายดว้ย 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในปัจจุบันจึงกลายเป็นสังคมเมืองท่ี มีสภาพเศรษฐกิจท่ีดี  แต่ใน
ขณะเดียวกนั ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเกิดปัญหาสังคมมากมาย  เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหา
การจราจร  ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหา
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วฒันธรรมท่ีอ่อนแอลง ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อครอบครัวของนักเรียนจ านวนหน่ึง ท าให้
นกัเรียนเหล่าน้ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ไดแ้ก่ การมาโรงเรียนสาย การขาดเรียน การหนีเรียน การ
ไม่ตั้งใจเรียน การฝ่าฝืนระเบียบวินยั  การไม่เขา้ร่วมกิจกรรม การไม่ร่วมรักษาทรัพยสิ์นของโรงเรียน  
และการเบ่ียงเบนทางเพศ โรงเรียนตระหนักถึงภาระในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว จึงได้จดัโครงการ/
กิจกรรมต่างๆท่ีเน้นให้นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ประพฤติปฏิบติั
ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมศกัยภาพให้แก่ผูเ้รียนทุกดา้นตามความตอ้งการและจ าเป็น 
เพื่อให้ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการ มีความสามารถในการส่ือสาร รู้จกัคิดอย่าง
หลากหลาย บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพสุจริต 
เป็นคนดีในสังคมและด าเนินชีวติในสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
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8. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
             โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั จดัท าหลกัสูตรโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั พุทธศกัราช 2556  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 4 โครงสร้าง และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 6 โครงสร้าง   
โครงสร้างที่ 1  โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (ห้อง 1,2,3   
                   ห้องเรียนพิเศษ)  

สาระการเรยีนรู้/กิจกรรม ม.1(ชม./ส.ด-นก.) 

2557 

ม.2(ชม./ส.ด -นก.) 

2558 

ม.3(ชม./ส.ด-นก.)  

2559 

รวม 

(ชม.-นก.) 

พื้นฐาน 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 2,640-66  

ภาษาไทย 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
คณิตศาสตร์ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
วิทยาศาสตร์ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
สังคมฯ         สังคม 

 

2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0 
                  

ประวัติศาสตร์ 

1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 3.0   480-12.0 
 พระพุทธศาสนา 

 

1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 3.0      
สุขศึกษา และพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
การงานอาชพี ฯ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
ภาษาตา่งประเทศ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
 เพิ่มจุดเน้น-สู่สากล 10-5.0 10-5.0 14-7.0 12-6.0    10-5.0 11-5.5 1,340-33.5 

 

คณิตศาสตร์    2-1.0 2-1.0       3-1.5       3-1.5      3-1.5       3-1.5 320-8.0 
วิทยาศาสตร์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
สังคมฯ 1-0.5 1-0.5 - - - 1-0.5 60-1.5 
การงานฯ      คอมพวิเตอร์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
ต่างปท. อังกฤษ 

,ฝร่ังเศส 

2-1.0 2-1.0 *2-1.0 *2-1.0 *2-1.0 *2-1.0 240-6.0 
ภาษาไทย   2-1.0    40-1.0 
 สาระสากล (IS1-IS2)  - -     2-1.0       2-1.0 

 

- - 80-2.0 

 

 

สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4-0 4-0 3-0 5-0 3-0 3-0 440-0 
 1.แนะแนว   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 

 2. น.ร.    ลส./นน 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 

 

 

 

 

กิจกรรมตามสาระสากล IS3 

IS3 

- - - 2-0 - - 40-0 
   - ชุมนุม( การพูด E,F,C,M,J) 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 

 

 

3.ก.เพื่อสังคมฯ(บูรณาการ) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0) - 

4.  กิจกรรมหอ้งสมุด 1-0 1-0 - - - - 40-0 
รวมเวลาเรียน  

   (ชม/นก) /ภาค 

36-16.0 

720 

36-16.0 

720 

39-18.0 

780 

39-17.0 

780 

35-16.0 

700 

36-16.5 

720 

4,420-99.5 

  ประชุม,โฮมรูม พักกลางวัน 6 6 6 6 6 6  
    ศึกษาด้วยตนเอง 2 2 0 0 3 2  
รวมเวลาในโรงเรยีน ชม.ส. 44 44 45 45 44 44  
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โครงสร้างที่ 2    โครงการส่งเสริมความสามารถดา้นคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ( ห้อง 9-10) 

สาระการเรยีนรู้/กิจกรรม ม.1(ชม./ส.ด-นก.) 

2557 

ม.2(ชม./ส.ด -นก.) 

2558 

ม.3(ชม./ส.ด-นก.)  

2559 

รวม 

(ชม.-นก.) 

พื้นฐาน 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 2,640-66  

ภาษาไทย 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
คณิตศาสตร์ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
วิทยาศาสตร์ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
สังคมฯ         สังคม 

 

2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0 
                  

ประวัติศาสตร์ 

1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 3.0    480-12.0 
                  พระพุทธ  

 

1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 3.0      
สุขศึกษา และพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
การงานอาชพี ฯ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
ภาษาตา่งประเทศ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
 เพิ่มจุดเน้น-สู่สากล 3-1.5 3-1.5 6-3.0 6-3.0 4-2.0 5-2.5 540-13.5 
คณิตศาสตร์     2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 200-5.0 
วิทยาศาสตร์ 2-1.0 - 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 200-5.0 
สังคมฯ 1-0.5 1-0.5 - - - 1-0.5 60-1.5 

 สาระสากล (IS1-IS2)  - - 2-1.0 

 

2-1.0 

 

- - 80-2.0 
 เพิ่มตามความพร้อม 3-1.5 3-1.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 200-5.0 
ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 - - - -  
สังคมฯ 2-1.0 2-1.0 - - - -  
สุขศึกษา ฯ 2-1.0 2-1.0 - - - - 80-2.0 
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 - - - -  
การงานฯ      คอมพวิเตอร์ 2-1.0 2-1.0 - - - -  
ต่างปท. อังกฤษ , จีน, มลาย ู

,ฝรั่งเศส 

2-1.0 2-1.0 - - - -  
สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4-0 4-0 3-0 5-0 3-0 3-0 440-0 
 1.แนะแนว   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
 2. น.ร.    -ลส.-นน 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
กิจกรรมตามสาระสากล IS3 - - - 2-0 

 

- 

 

- 40-0 
             - ชุมนุม 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 

 
3.ก.เพื่อสังคมฯ(บูรณาการ) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0)      (8-0)  

4.  กิจกรรมหอ้งสมุด 1-0 1-0 - - - - 40-0 
รวมเวลาเรียน  

   (ชม/นก) /ภาค 

32-14.0 

640 

32-14.0 

640 

32-14.5 

640 

34-14.5 

680 

30-13.5 

600 

31-14.0 

620 

3,820-84.5 

 ประชุม,โฮมรูม พักกลางวัน 6 6 6 6 6 6  
    ศึกษาด้วยตนเอง 6 6 6 4 8 7  
รวมเวลาในโรงเรยีน ชม.ส. 44 44 44 44 44 44  
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โครงสร้างที่ 3    โครงการทั่วไป  (ห้อง 4 -7) 

สาระการเรยีนรู้/กิจกรรม ม.1(ชม./ส.ด-นก.) 

2557 

ม.2(ชม./ส.ด -นก.) 

2558 

ม.3(ชม./ส.ด-นก.)  

2559 

รวม 

(ชม.-นก.) 

พื้นฐาน 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 2,640-66  

ภาษาไทย 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
คณิตศาสตร์ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
วิทยาศาสตร์ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
สังคมฯ         สังคม 

 

2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0 
                  

ประวัติศาสตร์ 

1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 3.0   480-12.0 
                  พระพุทธ  

 

1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 3.0      
สุขศึกษา และพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
การงานอาชพี ฯ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
ภาษาตา่งประเทศ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
 เพิ่มจุดเน้น-สู่สากล 3-1.5 3-1.5 4-2.0 4-2.0 2-1.0 3-1.5 380-9.5 
คณิตศาสตร์ - 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 200-5.0 
วิทยาศาสตร์ 2-1.0 - - - - - 40-1.0 
สังคมฯ 1-0.5 1-0.5 - - - 1-0.5 60-1.5 
สาระสากล (IS1-IS2)  - - 2-1.0 

 

2-1.0 

 

- - 80-2.0 
 เพิ่มตามความพร้อม 3-1.5 3-1.5 5-2.5 5-2.5 5-2.5 5-2.5 520-13.0 
ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
คณิตศาสตร์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
สุขศึกษา ฯ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 400-10.0 
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
การงานฯ      คอมพวิเตอร์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
ต่างปท. อังกฤษ/จีน/มลาย ู

,ฝร่ังเศส 

2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4-0 4-0 3-0 5-0 3-0 3-0 440-0 
 1.แนะแนว   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
 2. น.ร.    ลส.-นน 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
กิจกรรมตามสาระสากล IS3 - - - 2-0   -   - 40-0 
   - ชุมนุม( การพูด ูE,F,C) 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 

 

 

3.ก.เพื่อสังคมฯ(บูรณาการ) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0)  

4.  กิจกรรมหอ้งสมุด 1-0 1-0 - - - - 40-0 
รวมเวลาเรียน  

   (ชม/นก) /ภาค 

32-14.0 

640 

32-14.0 

640 

34-15.5 

680 

36-15.5 

720 

32-14.5 

640 

33-15.0 

660 

3,980 -88.5 

ประชุม,โฮมรูม พักกลางวัน 6 6 6 6 6 6  
    ศึกษาด้วยตนเอง 6 6 4 2 6 5  
รวมเวลาในโรงเรยีน ชม.ส. 44 44 44 44 44 44  
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โครงสร้างที่ 4    โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษMEP-Mini English Program   

                         (ห้อง     8) 
สาระการเรยีนรู้/กิจกรรม ม.1(ชม./ส.ด-นก.) 

2557 

ม.2(ชม./ส.ด -นก.) 

2558 

ม.3(ชม./ส.ด-นก.)  

2559 

รวม 

(ชม.-นก.) 

พื้นฐาน 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 22-11.0 2,640-66  

ภาษาไทย 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
คณิตศาสตร์ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
วิทยาศาสตร์ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
สังคมฯ         สังคม 

 

2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0 
                  

ประวัติศาสตร์ 

1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 3.0   480-12.0 
                  พระพุทธ  

 

1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 3.0      
สุขศึกษา และพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
การงานอาชพี ฯ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
ภาษาตา่งประเทศ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
 เพิ่มจุดเน้น-สู่สากล 3-1.5 3-1.5 6-3.0 6-3.0 4-2.0 5-2.5 540-13.5 
คณิตศาสตร์  2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 200-5.0 
วิทยาศาสตร์ 2-1.0 - - - - - 40-1.0 
สังคมฯ 1-0.5 1-0.5 - - - 1-0.5 60-1.5 
สาระสากล (IS1-IS2)  - - 2-1.0 

 

2-1.0 

 

- - 80-2.0 
ภาษาอังกฤษ   2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 160-4.0 
 เพิ่มตามความพร้อม 7-3.5 7-3.5 5-2.5 5-2.5 5-2.5 5-2.5 680-17.0 
ต่างปท. อังกฤษ /จีน 

,ฝร่ังเศส 

6-3.0 6-3.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 560-14.0 
สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-0 5-0 4-0 6-0 4-0 4-0 560-0 
 1.แนะแนว   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
 2. น.ร.    ลส.-นน 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
กิจกรรมตามสาระสากล IS3 - - - 2-0 - - 40-0 
   - ชุมนุม( การพูด E,F,C) 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 

 

 

เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ  1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
3.ก.เพื่อสังคมฯ(บูรณาการ) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0) (8-0)  
4.  กิจกรรมหอ้งสมุด 1-0 1-0 - - - - 40-0 
รวมเวลาเรียน  

   (ชม/นก) /ภาค 

37-16.0 

740 

37-16.0 

740 

37-16.5 

740 

39-16.5 

780 

35-15.5 

700 

36-16.0 

720 

4,420 -96.5 

ประชุม,โฮมรูม พักกลางวัน 6 6 6 6 6 6  

    ศึกษาด้วยตนเอง 1 1 1 0 3 2  
รวมเวลาในโรงเรยีน ชม.ส. 44 44 44 45 44 44  
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โครงสร้างเวลาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557-2559  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 

กลุ่มสาระ  เปน็สาระพื้นฐาน  สาระเพิ่ม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แต่ละภาค/ปี มี 7 โครงสร้าง ดังนี้  

โครงสร้างที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ห้องเรียนพิเศษ ห้อง1-3) 

สาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4(ชม-ส.ด/นก.) 2557 ม.5(ชม-ส.ด/นก.) 2558 ม.6(ชม-ส.ด.นก.) 2559 รวม (ชม/นก) 

พ้ืนฐาน 19-9.5 12–6.0 11-5.5 11-5.5 16-8.0 13-6.5 1,640-41 

ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
คณิตศาสตร ์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
วิทยาศาสตร์    ฟิสิกส์พื้นฐาน 3-1.5 - - - - - 240-6.0 
                    เคมีพื้นฐาน 3-1.5 - - - - - 
                    ชีววิทยาพื้นฐาน 3-1.5 - - - - - 
                    โลกและอวกาศ - - - - 3-1.5  
สังคม ฯ        - สังคม 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0   320-8.0 

2.0 

                  - ประวัติศาสตร ์ - - 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 2.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 2-1.0 - - 2-1.0 2-1.0 120- 3.0 
ภาษาต่างประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
เพ่ิมเติมตามจุดเน้น – สู่สากล 16-8.0 22-11.0

๑๑๑๑๑๑@

@11.0 

25-12.5 23-11.5 20-10.0 20-10.0 2,520 -63.0 

 

ภาษาไทย   - - - 2-1.0 - - 40-1.0 
คณิตศาสตร์     เพิม่เตมิ 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 
                     คณติ พสวท.  - 1-0.5 1-0.5 -   40-1.0 
วิทย์       ฟิสกิส ์

  

       -  

4-2.0 4-2.0 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 400-10.0 
             เคมี - 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 300-7.5 
             ชีววทิยา 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 2-1.0 2-1.0 320-8.0 
             เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวทิย์ 2-1.0 2-1.0 - - - - 80-2.0 
             ระเบียบวีวิจัยเบ้ืองตน้ - - 3-1.5 - - - 60-1.5 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - คอม - 2-1.0 2-1.0 -  2-1.0 120-3.0 
             โครงงานคณิต/ วทิย์/คอม  - - - 2-1.0 2-1.0  80-2.0 
ต่างปท. องักฤษ  3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
             ฝรั่งเศส /จีน  /มลายู/ ภาษาญี่ปุ่น     2-1.0 2-1.0 80-2.0 
สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง   1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 80-2.0 
 สาระสากล (IS1-IS2)  - - 2-1.0 2-1.0 

 

- - 80-2.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3-0 3-0 3-0 5-0 3-0 3-0 380 
แนะแนว 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
กิจกรรมน.ร. - ชุมนุม ( E, F, C.M. J ) 

 

1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
       - อาสายุวกาชาด   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 100-0 

 

 

     กิจกรรมตามสาระสากล (IS3) - - - 2-0 - - 40-0 
กิจกรรมเพือ่สังคม ฯ (10) (10) (10) (10) (10) (10)  
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รวมเวลาเรียน(ชม/ส-นก.) 38-17.5 

 

37-17.0 39-18.0 

 

39-17.0 39-18.0 36-16.5 4,540-104.0 
                      (ชม./ภาค) 760 740 780 

 

780 

 

780 

 

720 

 

 
ประชุม/โฮมรมู –พักกลางวนั  6 6 6 6 6 6  

ศึกษาด้วยตนเอง 0 1 0 0 0 2  

รวมเวลาในโรงเรียน  ชม/ ส.     44 44 45 45 45 44  

 

 

โครงสร้างที่ 2     เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  (ห้อง4-7) 

สาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4(ชม-ส.ด/นก.) 2557 ม.5(ชม-ส.ด/นก.) 2558 ม.6(ชม-ส.ด.นก.) 2559 รวม (ชม/นก) 

พื้นฐาน 19-9.5 12–6.0 13-6.5 13-6.5 14-7.0 11-5.5 1,640-41 

ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
คณิตศาสตร์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
วิทยาศาสตร์    ฟิสิกส์พื้นฐาน 3-1.5 - - - - - 240-6.0 
                    เคมีพื้นฐาน 3-1.5 - - - - - 
                    ชีววิทยาพื้นฐาน 3-1.5 - - - - - 
                    โลกและอวกาศ - -  - 3-1.5  
สังคม ฯ        - สังคม 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0  320-8.0 

2.0 

                  - ประวัติศาสตร์ - - 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 2.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี - 2-1.0 2-1.0 2-1.0 - - 120- 3.0 
ภาษาตา่งประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
เพิ่มเติมตามจดุเน้น – สู่สากล 14-7.0 17-8.5 19-9.5 21-10.5 18-9.0 18-9.0 2,140-53.5 
ภาษาไทย   - - - 2-1.0 - - 40-1.0 
คณิตศาสตร์     เพิ่มเติม 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 
วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส ์

  

       -  

4-2.0 4-2.0 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 400-10.0 
                  เคมี - 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 300-7.5 
                  ชวีวิทยา 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 2-1.0 2-1.0 320-8.0 
ต่างปท. อังกฤษ  3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
             ฝรั่งเศส /จีน  /มลาย ู/ญี่ปุ่น     2-1.0 2-1.0 80-2.0 
สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง   1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 80-2.0 
 สาระสากล (IS1-IS2)  - - 2-1.0 

(IS1) 

2-1.0 

(IS2) 

- - 80-2.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3-0 3-0 3-0 5-0 3-0 3-0 400 
แนะแนว 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
กิจกรรมน.ร. - ชุมนุม ( E  F   C  M  J) 

 

1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
       - อาสายวุกาชาด   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 120-0 
     กิจกรรมตามสาระสากล (IS3) - - - 2-0 - 

(IS3) 

 

- 40-0 
กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ (10) (10) (10) (10) (10) (10)  
รวมเวลาเรียน(ชม/ส-นก.) 36-16.5 

 

32-14.5 35-16.0 39-17.0 35-16.0 32-14.5 4,180-94.5 
                      (ชม./ภาค) 720 640 700 

 

780 

 

700 

 

640 

 

 

ประชุม/โฮมรูม –พักกลางวัน  6 6 6 6 6 6  
ศึกษาด้วยตนเอง 2 6 3 0 3 6  
รวมเวลาในโรงเรยีน  ชม/ ส.     44 44 44 45 44 44  
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โครงสร้างที่ 3     เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  (ห้อง 9-10)   

สาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4(ชม-ส.ด/นก.) 2557 ม.5(ชม-ส.ด/นก.) 2558 ม.6(ชม-ส.ด.นก.) 2559 รวม (ชม/นก) 

พื้นฐาน 12-6.0 15–7.5 13-6.5 17-8.5 14-7.0 11-5.5 1,640-41 

ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
คณิตศาสตร์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
วิทยาศาสตร์    ฟิสิกส์พื้นฐาน - - - 3-1.5 - - 240-6.0 
                    เคมีพื้นฐาน - - - - 3-1.5 - 
                    ชีววิทยาพื้นฐาน - - - 3-1.5 - - 
                    โลกและอวกาศ - 3-1.5 - - - - 
สังคม ฯ        - สังคม 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0  320-8.0 

2.0 

                  - ประวัติศาสตร์ - - 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 2.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 - - -- 120- 3.0 
ภาษาตา่งประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
เพิ่มเติมตามจดุเน้น- สู่สากล 8-4.0 8-4.0 13.-6.5 11-5.5 11-5.5 11-5.5 1,240-31.0 
ภาษาไทย - - 2 - 1.0 - - - 40-1.0 
คณิตศาสตร์     เพิ่มเติม 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 
ภาษาตา่งประเทศ        อังกฤษ 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 
                      ฝรั่งเศส,จีน,มลาย.ูญี่ปุ่น - - - - 2-1.0 2-1.0 80-2.0 
สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง   1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 80-2.0 

สาระสากล (IS1-IS2) - - 2-1.0 

(IS1) 

2-1.0 

(IS2) 

- - 80-2.0 
เพิ่มเติมตามความพริอม 8-4.0 4-2.0 2-1.0 2-1.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 
ภาษาไทย   2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
สังคมฯ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 - -  
สุขศึกษาและพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3-0 3-0 3-0 5-0 3-0 3-0 400 
แนะแนว 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
กิจกรรมน.ร. - ชุมนุม ( E  F  C M  J  ) 

 

1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
     กิจกรรมตามสาระสากล ( IS3) - - - 2-0 - 

(IS3) 

 

-  
       - อาสายวุกาชาด   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ (10) (10) (10) (10) (10) (10)  
รวมเวลาเรียน(ชม/ส-นก.) 31-14.0 30-13.5 31-14.0 35-15.0 32-14.5 29-13.0 3,760-84 
                      (ชม./ภาค) 620 600 620 700 640 580  
ประชุม/โฮมรูม –พักลางวัน  6 6 6 6 6 6  
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ศึกษาด้วยตนเอง 7 8 7 3 6 9  
รวมเวลาในโรงเรียน  ชม/ ส.     44 44 44 44 44 44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้างที่ 4  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ   
                  ( MEP - Mini-English Program ( ห้อง 8 )         

สาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4(ชม-ส.ด/นก.) 2557 ม.5(ชม-ส.ด/นก.) 2558 ม.6(ชม-ส.ด.นก.) 2559 รวม (ชม/นก) 

พื้นฐาน 12-6.0 15–7.5 13-6.5 17-8.5 14-7.0 11-5.5 1,640-41 

ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
คณิตศาสตร์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
วิทยาศาสตร์    ฟิสิกส์พื้นฐาน - - - 3-1.5 - - 240-6.0 
                    เคมีพื้นฐาน - - - - 3-1.5 - 
                    ชีววิทยาพื้นฐาน - - - 3-1.5 - - 
                    โลกและอวกาศ - 3-1.5 - - - - 
สังคม ฯ        - สังคม 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0    320-8.0  

2.0 

                  - ประวัติศาสตร์ - - 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 2.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 - - -- 120- 3.0 
ภาษาตา่งประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
เพิ่มเติมตามจดุเน้น- สู่สากล 10-5.0 10-5.0 15-7.5 13-6.5 13-6.5 13-6.5 1,480 -37 
ภาษาไทย   - - 2-1.0 - - - 40-1.0 
คณิตศาสตร์     เพิ่มเติม 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 
ภาษาตา่งประเทศ        อังกฤษ 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 720-18.0 
                   ฝรั่งเศส-จีน-มลาย-ูญี่ปุน่     2-1.0 2-1.0 80-2.0 
สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง   1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 80-2.0 
 สาระสากล (IS1-IS2)  - - 2-1.0 

(IS1) 

2-1.0 

(IS2) 

- - 80-2.0 
เพิ่มเติมตามความพร้อม 6-3.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 320-8.0 
ภาษาไทย   2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
สังคมฯ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
สุขศึกษาและพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  5-0 5-0 5-0 7-0 5-0 5-0 640 
แนะแนว 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
กิจกรรมน.ร. - ชุมนุม (E  F  C  M  J) 

 

1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
เสริมภาษาอังกฤษ 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0  
       - อาสายวุกาชาด   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
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     กิจกรรมตามสาระสากล ( IS3) - - - 2-0 - -  
กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ (10) (10) (10) (10) (10) (10)  
รวมเวลาเรียน(ชม/ส-นก.) 33-14.0 32-13.5 35-15.0 39-16.0 34-14.5 31-13.0 4,080-86 
                      (ชม./ภาค) 660 640 700 780 680 620 

 

 

  
ประชุม/โฮมรูม –พักลางวัน  6 6 6 6 6 6  
ศึกษาด้วยตนเอง 5 6 3 0 4 7  
รวมเวลาในโรงเรียน  ชม/ ส.     44 44 44 45 44 44  
  

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างที่ 5  เน้นการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝร่ังเศส  (ห้อง 11) 

สาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4(ชม-ส.ด/นก.) 2557 ม.5(ชม-ส.ด/นก.) 2558 ม.6(ชม-ส.ด.นก.) 2559 รวม (ชม/นก) 

พื้นฐาน 12-6.0 15–7.5 13-6.5 17-8.5 14-7.0 11-5.5 1,640-41 

ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
คณิตศาสตร์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
วิทยาศาสตร์    ฟิสิกส์พื้นฐาน - - - 3-1.5 - - 240-6.0 
                    เคมีพื้นฐาน - - - - 3-1.5 - 
                    ชีววิทยาพื้นฐาน - - - 3-1.5 - - 
                    โลกและอวกาศ - 3-1.5 - - - - 
สังคม ฯ        - สังคม 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0    320-8.0 

2.0 

                  - ประวัติศาสตร์ - - 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 2.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 - - -- 120- 3.0 
ภาษาตา่งประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
เพิ่มเติมตามจดุเน้น- สู่สากล 8-4.0 8-4.0 13--6.5 11-5.5 12-6.0 12-6.0 1,280-32.0 
ภาษาไทย - - 2-1.0 - - - 40-1.0 
ภาษาตา่งประเทศ        อังกฤษ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
                              ฝรั่งเศส 5-2.5 5-2.5 5-2.5 5-2.5 8-4.0 8-4.0 720-18.0 
สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง   1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 80-2.0 
สาระสากล (IS1-IS2) - - 2-1.0 

(IS1) 

2-1.0 

(IS2) 

- - 80-2.0 
เพิ่มเติมตามความพริอม 8-4.0 4-2.0 2-1.0 2-1.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 
ภาษาไทย   2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
คณิตศาสตร์      - - - - - -  
วิทยาศาสตร์   

       -  

- - - - - -  
สังคมฯ - 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
สุขศึกษาและพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3-0 3-0 3-0 5-0 3-0 3-0 400 
แนะแนว 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
กิจกรรมน.ร. - ชุมนุม  

 

1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
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       - อาสายวุกาชาด   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
     กิจกรรมตามสาระสากล ( IS3) - - - 2-0 - 

(IS3) 

 

-  
กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ (10) (10) (10) (10) (10) (10)  
รวมเวลาเรียน(ชม/ส-นก.) 31-14.0 30-13.5 31-14.0 35-15.0 33-15.0 30-13.5 3,800-85 
                      (ชม./ภาค) 620 600 620 700 660 600  
ประชุม/โฮมรูม –พักลางวัน  6 6 6 6 6 6  
ศึกษาด้วยตนเอง 7 8 7 3 5 8  
รวมเวลาในโรงเรียน  ชม/ ส.     44 44 44 44 44 44  
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างที่ 6  เน้นการเรียน  ภาษาอังกฤษ – จีน  (ห้อง 12- 13)  

 

สาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4(ชม-ส.ด/นก.) 2557 ม.5(ชม-ส.ด/นก.) 2558 ม.6(ชม-ส.ด.นก.) 2559 รวม (ชม/นก) 

พื้นฐาน 12-6.0 15–7.5 13-6.5 17-8.5 14-7.0 11-5.5 1,640-41 

ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
คณิตศาสตร์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
วิทยาศาสตร์    ฟิสิกส์พื้นฐาน - - - 3-1.5 - - 240-6.0 
                    เคมีพื้นฐาน - - - - 3-1.5 - 
                    ชีววิทยาพื้นฐาน - - - 3-1.5 - - 
                    โลกและอวกาศ - 3-1.5 - - - - 
สังคม ฯ        - สังคม 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0    320-8.0 

2.0 

                  - ประวัติศาสตร์ - - 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 2.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 - - -- 120- 3.0 
ภาษาตา่งประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
เพิ่มเติมตามจดุเน้น- สู่สากล 9-4.5 9-4.5 14-7.0 12-6.0 10-5.0 10-5.0 1,280-32.0 
ภาษาไทย - - 2-1.0 - - - 40-1.0 
ภาษาตา่งประเทศ        อังกฤษ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
                               จีน 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 720-18.0 
สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง   1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 80-2.0 
สาระสากล (IS1-IS2) - - 2-1.0 

(IS1) 

2-1.0 

(IS2) 

- - 80-2.0 
เพิ่มเติมตามความพริอม 8-4.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 4-2.0 6-3.0 480-12.0 
ภาษาไทย   2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
สังคมฯ - 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 480-12.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3-0 3-0 3-0 5-0 3-0 3-0 400 
แนะแนว 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
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กิจกรรมน.ร. - ชุมนุม ( E  F   C  ) 

 

1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
       - อาสายวุกาชาด   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
     กิจกรรมตามสาระสากล (IS3) - - - 2-0 - 

(IS3) 

 

-  
กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ (10) (10) (10) (10) (10) (10)  
รวมเวลาเรียน(ชม/ส-นก.) 32-14.5 29-13.0 32-14.5 36-15.5 31-14.0 30-13.5 3,800-85 
                      (ชม./ภาค) 640 580 640 720 620 600  
ประชุม/โฮมรูม –พักลางวัน  6 6 6 6 6 6  
ศึกษาด้วยตนเอง 6 9 6 2 7 8  
รวมเวลาในโรงเรียน  ชม/ ส.     44 44 44 44 44 44  
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างที่ 7  เน้นการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น  (ห้อง 14)  

 

สาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4(ชม-ส.ด/นก.) 2557 ม.5(ชม-ส.ด/นก.) 2558 ม.6(ชม-ส.ด.นก.) 2559 รวม (ชม/นก) 

พื้นฐาน 12-6.0 15–7.5 13-6.5 17-8.5 14-7.0 11-5.5 1,640-41 

ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
คณิตศาสตร์ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
วิทยาศาสตร์    ฟิสิกส์พื้นฐาน - - - 3-1.5 - - 240-6.0 
                    เคมีพื้นฐาน - - - - 3-1.5 - 
                    ชีววิทยาพื้นฐาน - - - 3-1.5 - - 
                    โลกและอวกาศ - 3-1.5 - - - - 
สังคม ฯ        - สังคม 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 6.0    320-8.0 

2.0 

                  - ประวัติศาสตร์ - - 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 2.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120- 3.0 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 - - -- 120- 3.0 
ภาษาตา่งประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 
เพิ่มเติมตามจดุเน้น- สู่สากล 9-4.5 9-4.5 14-7.0 12-6.0 10-5.0 10-5.0 1,280-32.0 
ภาษาไทย - - 2-1.0 - - - 40-1.0 
ภาษาตา่งประเทศ        อังกฤษ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 
                               ญีปุ่่น 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 720-18.0 
สังคมศึกษาฯ – หน้าที่พลเมอืง   1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 80-2.0 
สาระสากล (IS1-IS2) - - 2-1.0 

(IS1) 

2-1.0 

(IS2) 

- - 80-2.0 
เพิ่มเติมตามความพริอม 8-4.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 4-2.0 6-3.0 480-12.0 
ภาษาไทย   2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
สังคมฯ - 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
สุขศึกษาและพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
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การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3-0 3-0 3-0 5-0 3-0 3-0 400 
แนะแนว 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
กิจกรรมน.ร. - ชุมนุม ( E  F   J  ) 

 

1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
       - อาสายวุกาชาด   1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0  
     กิจกรรมตามสาระสากล (IS3) - - - 2-0 - 

(IS3) 

 

-  
กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ (10) (10) (10) (10) (10) (10)  
รวมเวลาเรียน(ชม/ส-นก.) 32-14.5 29-13.0 32-14.5 36-15.5 31-14.0 30-13.5 3,800-85 
                      (ชม./ภาค) 640 580 640 720 620 600  
ประชุม/โฮมรูม –พักลางวัน  6 6 6 6 6 6  
ศึกษาด้วยตนเอง 6 9 6 2 7 8  
รวมเวลาในโรงเรียน  ชม/ ส.     44 44 44 44 44 44  
 

 

 

 

 

 

 

 

  ม.4 /ภาค 1    ปีการศกึษา 2554 (โครงการเรยีนฟร ี15 ปี)   
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1) หอ้งสมุดมีขนาด 400 ตารางเมตร จ านวน 3 ชั้น  จ  านวนหนงัสือในหอ้งสมุดจ านวน 36,332 เล่ม 
การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน  ใชร้ะบบ L-Spider  
จ านวนนกัเรียนท่ีใชห้้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  1,156  คนต่อวนั   
คิดเป็นร้อยละ34.88  ของนกัเรียนทั้งหมด 
     2) หอ้งปฏิบติัการ 
         หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์                  จ  านวน        11               หอ้ง   
         หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์                  จ  านวน          6               หอ้ง 
         หอ้งปฏิบติัการทางภาษา                       จ  านวน          6               หอ้ง 
    3) คอมพิวเตอร์                                          จ  านวน       268              เคร่ือง 
         ใชเ้พื่อการเรียนการสอน                                            80              เคร่ือง 
         ใชเ้พื่อสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต                         188             เคร่ือง 
         จ  านวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในการปีการศึกษา 2557 ท่ีรายงานเฉล่ีย 894 คนต่อ
วนั คิดเป็นร้อยละ 26.98 ของนกัเรียนทั้งหมด 
         ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ                                             50            เคร่ือง 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   (นอกจากห้องสมุด)  และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  ปีการศึกษา  2557

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   (นอกจากห้องสมุด) 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้  
คร้ัง/ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน สถิติการใช้  
คร้ัง/ปี 

หอ้งปฏิบติัการภาษาไทย (ลิกอ) 561 หอ้งเรียนสีเขียว 30 
หอ้งศูนยว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน 275 หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา  1  959 
หอ้งสมุดคณิตศาสตร์ 45 หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา  2  936 
หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ 300 หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา ม.1 (513) 1,015 
หอ้งส่ือภาษาองักฤษ (Resource  
และ Eng  Center) 

1,328 หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์  
(514) 

990 

หอ้งศูนยเ์รียนรู้ดว้ยตนเอง ภาษา
ฝร่ังเศส 

101 หอ้งปฏิบติัการเคมี 1  (หอ้ง 521) 910 

หอ้งพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาฝร่ังเศส 

76 หอ้งปฏิบติัการเคมี 2  (หอ้ง 522) 850 

หอ้งเรียนขงจ้ือ  หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 1  64 
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หอ้งปฏิบติัการทางภาษา   
(ภาษาจีน) 

270 หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ ม. 
ตน้  

126 

หอ้งปฏิบติัการสังคม  (636) 1,032 หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์  2 (ห้อง 
532) 

60 

หอ้งอาเซียน 48 หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ (534) 60 
หอ้งภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

72 หอ้งปฏิบติัการโลกและดารา
ศาสตร์ 

64 

หอ้งปฏิบติัการสังคมศึกษา (648) 1,104 แปลงปลูกผกัเกษตร 32 
หอ้งทศันศิลป์  (413,414) 2,105 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1,015 
หอ้งนาฏศิลป์ 1,550 หอ้งพิมพดี์ดไทย 990 
หอ้งดนตรีไทย 1,375 หอ้งปฏิบติัการช่างเช่ือม 910 
หอ้งดนตรีสากล 210 หอ้งคหกรรม 850 
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 305 หอ้งปฏิบติัไฟฟ้า 64 
หอ้ง To Be Number One 235 หอ้งโสตทศันศึกษา 550 
หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร 47   

   
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   (ภายนอกโรงเรียน) 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้  
คร้ัง/ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน สถิติการใช้  
คร้ัง/ปี 

ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมราชภฏัภูเก็ต 6 พลงังานลมท่ีแหลมพรหมเทพ 16 
ศูนยอ์นุรักษม์รดกทอ้งถ่ินกะทู ้ 4 พิพิธภณัฑเ์ปลือกหอยภูเก็ต 8 
หอสมุดแห่งชาติวดัหลงัศาล 3 พิพิธภณัฑเ์หมืองแร่กะทู ้ 15 
พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าภูเก็ต 9 ตึกโบราณถนนถลาง 35 
โรงงานเตาเผาขยะ 10 พิพิธภณัฑถ์ลาง 31 
ศาลจงัหวดัภูเก็ต 25 ร้านท าผา้บาติก 14 
ร้านท าขนม 10 บา้นพกัคนชรา 18 
ตลาดสด 45 สวนหลวง ร.9 14 
วดัสามกอง 18 วดัท่าเรือ 27 
วดัโฆษิต 17 ศาลเจา้กะทู ้ 54 
วดัหลงัศาล 31 ศาลเจา้ปุดจ๊อ 37 
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วดัขจรรังสรรค ์ 45 ศาลเจา้บางเหนียว 48 
วดัไชยธาราราม 112 ศาลเจา้จุย้ตุ่ยเตา้โบเกง้ 68 
วดัวชิิตสังฆาราม 18 ร้านหนงัสือเส้งโห 197 
แหลมพรหมเทพ 32 หอ้งสมุดประชาชน 180 
โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต 58 สมาคมฝร่ังเศสภูเก็ต 1 
น ้าตกโตนไทร,บางแป 12 สาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต 53 
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 58 หาดในยาง,หาดสุรินทร์ 27 
บา้นชินประชาจงัหวดัภูเก็ต 13 อุทยานแห่งชาติเขาพระแทว 3 
หอสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 29 ป่าชายเลน บริเวณสะพานหิน 56 
ถ ้าพุงชา้ง จงัหวดัพงังา 8 ศูนยกี์ฬาและการท่องเท่ียว

จงัหวดัภูเก็ต 
37 

 

  

 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ที่ ช่ือ – สกุล เร่ืองทีใ่ห้ความรู้ วนั/เดือน/ปี 
1 นายประมุข     ชชัเวช -การเพาะถัว่งอกดว้ยขวดพลาสติก 

แก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
10 มิ.ย. 57 

2 พล ต.ต.กระจ่าง  สุวรรณรัตน์   
ผบก.ภูเก็ต 

-กฎจราจร 
-การใชชิ้วติประจ าวนั 

13 มิ.ย. 57 

3 ร.ต.ต.ประทีป   วรากุล      
รองสารวตัรจราจร 

-กฎจราจร 
-การจราจรในชีวติประจ าวนั 

18 มิ.ย. 57 

4 ดร.ประภาศรี  อ่ึงตระกลูและคณะ -การอบรมเชิงปฏิบติัการ  ระเบียบ
วธีิวจิยั  ส าหรับนกัเรียนม.5/1-3 

มิ.ย.57 

5 นายณฐัวชัร  ธราดลพิพฒัน์ -นโยบายการคลงั 
-นโยบายการเงิน 
-เงินเฟ้อและเงินฝืด 

18 กค 57 
21 กค 57 

6 พระอาจารยอ์นุพงษ ์ สุขิโต -การสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านองสรภญัญะ 
-มารยาทในการเตรียมตวั 

12-14ม.ค.58 
6-8ก.พ.58 

7 นายเสน่ห์  วงษก์ าแหง -การแต่งค าประพนัธ์ 
-การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 

26มิ.ย.57 

8 นายขวญัยนื  ลูกจนัทร์ 
 

-การแต่งค าประพนัธ์ 
-การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 

26มิ.ย.57 

9 ครูลิลล่ี -การท าขอ้สอบภาษาไทย 14พ.ย.57 
10 ครูสมศรี  ธรรมธรโสภณ -การท าขอ้สอบภาษาองักฤษ 17 พ.ย.57 
11 นางจงดี  ล่ิมชูเช้ือ -ใหค้วามรู้เก่ียวกบัโอกาสใน

การศึกษาต่อสายอาชีพและการจา้ง
งานในอนาคต 

9  ธ.ค.57 

12 นางสาวนิตยา  ย ัง่ยนื 
นายแพทยพ์ฤทธ์ิ  เกียรติตนัสกุล 
นางสาวอภิรดา  ล่ิมสกุล 

-อาชีพนกัจดัรายการ 
-อาชีพแพทย ์
-อาชีพพยาบาล 

23  ม.ค. 58 
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ที่ ช่ือ – สกุล เร่ืองทีใ่ห้ความรู้ วนั/เดือน/ปี 
13 นางสาวรัดเกลา้  มีมารยาตร์ 

นายวลัลภ  สร้างเกียรติ 
-อาชีพนกัเรียน 
-อาชีพธุรกิจท่องเท่ียว 

23  ม.ค. 58 

14 นางสาวณฏัฐนิษฐ ์ นิธิวิรุณ 
นายวรีชยั  ปราณวรีะไพบูลย ์
นายธนากร  ขอสกุลไพศาล 

-อาชีพดีเจ 
-อาชีพสถาปนิก 
-อาชีพนกักฎหมาย 

23  ม.ค. 58 

15 นายกฤษดา  เท่ียงธรรม 
นายพชรภณ  วีระกิจหานิช 

-อาชีพธุรกิจการบิน 23  ม.ค. 58 

16 นางสาวมาลินี  อินเทียน 
นายมกัตา  กะสิรักษ ์

-อาชีพเชฟ 
-อาชีพอิสระ 

23  ม.ค. 58 

17 มหาวทิยาลศัรีปทุม -แนะแนวการศึกษาต่อ 23  ม.ค. 58 
18 คุณประมวล  รัชนิพนธ์ 

คุณจุฬา  บิลอบัดุลล่าห์ 
-แนะแนวการศึกษาต่อ 23  ม.ค. 58 

19 นางสาวชนตัถ ์ ข  าเนตร -แนะแนวการศึกษาต่อ 23  ม.ค. 58 
20 เกษศิรินทร์  พลูสวสัด์ิ -แนะแนวการศึกษาต่อ 23  ม.ค. 58 
21 นายจิรโรจน์  ดิสกุลพิสิทธ์ิ -แนะแนวการศึกษาต่อ 23  ม.ค. 58 
22 นายมาร์ค  วกิิติเศรษฐ -แนะแนวการศึกษาต่อ 23  ม.ค. 58 
23 นายพิณพงษ ์ รัตนะ 

นางสาวสุพรรษา  ฟองเจริญ 
นางสาวจินตนา  ชายเล้ียง 

-ใหค้วามรู้เก่ียวกบัโอกาสใน
การศึกษาต่อสายอาชีพและการจา้ง
งานในอนาคต 

23  ม.ค. 58 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
      10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
สถานศึกษา - - 

ผูบ้ริหาร (ระบุช่ือ) นายวชิยั สุริยพล 

ได้รับรางวลั ครูดีศรีภูเก็ต  
คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต 
 
 

ครู (ระบุช่ือ) รางวลัหน่ึงแสนครูดี 
คุณครูปฏิญญา สมบูรณ์ 
คุณครูวราพร ปัตถา 
คุณครูสายสุนีย ์ คงแกว้ 
คุณครูสุจิรา       ด าอ่อน 
คุณครูเอกชยั ไชยสุวรรณ์ 
รางวลัครูดีศรีภูเกต็  
คุณครูเยาวดี  หงษท์อง 
คุณครูจินดา  ไชยสวสัด์ิ 
คุณครูวมิลมาลย ์  โสพรรณรัตน์ 
คุณครูศุภรินทร์  ทิพยธ์นสาร 
คุณครูพรพรรณ  สุริยมณฑล 
คุณครูมนสั        ปลิดโรค 
คุณครูมาลี        ไข่มุกข ์
คุณครูศุภลกัษณ์  สืบปประสิทธ์ิ 
คุณครูพสัตราภรณ์ อินทรสุวรรณ 
คุณครูณัฐกานต ์  ใสดี 
คุณครูวบิูลย ์       ธนกิจจานนท ์
คุณครูสมภพ  อ าพนั 
คุณครูอรพรรณ  จนัทร์แจ่ม 
คุณครูอามิเด๊าะ  พรหมจินดา 
รางวลัเชิดชูครูสอนดี 
คุณครูอีซา หอมหวน 

คุรุสภา 
 
 
 
 
 
คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุรุสภา 
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ประเภท ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 
นกัเรียน 1. เด็กชายจีรภทัร  พิมานพรหมไดค้ะแนน

ผา่นเกณฑก์ารแข่งขนัรอบเพชรยอดมงกุฎ  ได้
ล าดบัท่ี  51-100   
 2.เด็กหญิงจิดาภา  จงเจริญวฒันา 
ไดรั้บรางวลัชมเชยเพชรยอดมงกุฎเขา้รอบ  10  
คน เพื่อเขา้แข่งขนัรอบเพชรยอดมงกุฎ  
3. ด.ญ.พนชักร   สิงคโปร์  เหรียญทอง การ
แข่งขนัรียงความและคดัลายมือ งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี  64 ระดบั
ภาคใต ้ จงัหวดักระบ่ี   
4. นายสงขลา   ฬฌฎ 
นายประสิทธ์   แซ่เจ่ีย 
น.ส.กาญจนา   ม่วงทอง  เหรียญทอง การ
แข่งขนัพาทีสร้างสรรค ์งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี  64 ระดบัภาคใต ้ จงัหวดักระบ่ี   
5. นางสาวสลิลทิพย ์ หงษภิ์บาลศิริ 
นางสาวสิริยากร  จนัทร์ผอ่ง 
นางสาวณฐัฐาภรณ์  คชกาญจน์ 
นางสาวขวญัฤทยั  วรุิลศรี 
นางสาวสุนนัทา  ภานุมาศ 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  1  เขา้ร่วมแข่งขนั
ต่อระดบัภาคใต ้ 
6. นางสาวจีรณา   พิมานพรหม                  

นายสงขลา      ฬฌฎ  ไดค้ะแนนมาเป็นอนัดบั

ท่ี 5  จากจ านวน  20 ทีมท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั การ

แข่งขนัตอบปัญหาอาเซียนเน่ืองในงาน มอ. 

วชิาการ   

   
 

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  ชิง
ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  
 
 
สพฐ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
จงัหวดัภูเก็ต  
 
 
 
 
 
 
 
 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตภูเก็ต วนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2557 
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ประเภท ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

นกัเรียน 7. เด็กชายพฤทธ์ิ  ทองริบุรี  ไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศ แข่งขนัแฟนพนัธ์ุแทป้ระวติัศาสตร์
ถลาง  ภูเก็จ ภูเก็ต 
8. นายบุญวิโรจน์  จิตวเิลิศรัตน์  
นายชนกนัต ์ อยูค่ง ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 2 ระดบัประเทศ โครงการแข่งขนัตอบ
ปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย คร้ังท่ี 9 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณื อคัร
ราชกุมารี  
9. เด็กชายปรเมศวร์   วฒันประสาน 
เด็กชายรัชชานนท ์ พึ่งแรง   ไดรั้บรางวลั
ระดบัเหรียญทอง   ชนะเลิศ  กิจกรรม  การ
แข่งขนัสร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี  64 ระดบั
ภาคใต ้ จงัหวดักระบ่ี   
10.  นายณฐัดนยั   เป่ียมกมล นายกนัตพงศ ์  
งานสกุล ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง   
ชนะเลิศ  กิจกรรม  การแข่งขนัสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี  64 ระดบั
ภาคใต ้ จงัหวดักระบ่ี 

11. เด็กชายภูรินท ์  ตรีประพิณไดรั้บรางวลั

ระดบัเหรียญเงิน   รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1    

กิจกรรม  การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนคร้ังท่ี  64 ระดบัภาคใต ้ จงัหวดักระบ่ี 

งานยอ้นอดีต เวทีเพอนารากนั 
 
 
 
โครงการแข่งขนัตอบปัญหาทาง
พฤกษศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย คร้ังท่ี 9 
 
 
 
สพฐ. 
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นกัเรียน 
 

12. เด็กชายธนชา   โยธารักษ ์นายเกริกไกร   
ใบอดุลย ์นายธิติ   อ๋ึงเจริญ ไดรั้บรางวลัระดบั
เหรียญเงิน   รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1    การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี  64 ระดบัภาคใต ้ จงัหวดักระบ่ี 
13. นายวริศ   พิกุลผล ไดรั้บรางวลั  รอง
ชนะเลิศอนัดบั 2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
การสอบแข่งขนัคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2557  
14. นายปัณณ์ เรืองจารุวฒันา นายศุภณฐั อนัติ
มานนท ์ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทอง การ
แข่งขนัการเขียนโปรแกรมดว้ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้น ม.4-ม.6 
15. นายถวลัย ์บวัทอง    รองชนะเลิศล าดบั2 
วิง่800 เมตรและ1500 เมตร  การแข่งขนักรีฑา
เยาวชนระดบัภาคใต ้
ชนะเลิศ การแข่งขนัวิง่ 800 เมตร รุ่น 16 ปี 
ชายรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัวิง่ผลดั 1500 
เมตร รุ่น 16 ปี ชาย 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง การแข่งขนั
วิง่ผลดัเมดเลย ์ รุ่น 16 ปีชาย การแข่งขนักรีฑา
นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชน จงัหวดั
ภูเก็ต ประจ าปี 2557 
16. เด็กหญิงสิริมา  สะราค า  รางวลัชนะเลิศ 
การแข่งขนัวิง่ 800 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง รางวลั
ชนะเลิศ การแข่งขนัวิง่ผลดั 4 x 400 เมตร รุ่น 
18 ปี หญิงรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง การ
แข่งขนัวิง่ผลดัเมดเลย ์รุ่น 18 ปีหญิง 
การแข่งขนักรีฑานกัเรียน นกัศึกษาและ
ประชาชน จงัหวดัภูเก็ต ประจ าปี 2557  

สพฐ.  
 
 
 
 

 

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ระดบัภาคใต ้
 
สพฐ  
 

 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย  และ 

อบจ.ภูเก็ต  
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ประเภท ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

นกัเรียน 19. นางสาวธญัญารัตน์  เงินเกิด 
รางวลัท่ีไดรั้บ 
- เด่ียวฆอ้งวงใหญ่เหรียญทองระดบัจงัหวดั 
- วงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่เหรียญทองระดบั
จงัหวดัระดบัภาคและระดบัประเทศ 
- เด่ียวฆอ้งใหญ่เหรียญทองระดบัจงัหวดัและ
ระดบัภาค 
- วงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่เหรียญทองระดบั
จงัหวดัและเหรียญเงินระดบัภาค 
20. เด็กหญิงพิชญา  พนัธุ 
รางวลัท่ีไดรั้บ 
- วงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่เหรียญทองระดบั
จงัหวดัระดบัภาคและระดบัประเทศ 
- เด่ียวฆอ้งเล็กเหรียญทองระดบัจงัหวดัและ
ระดบัภาค 
- วงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่เหรียญทองระดบั
จงัหวดัและเหรียญเงินระดบัภาค 
21. นางสาววราภรณ์  คชินทร์โรจน์ 
รางวลัท่ีไดรั้บ 
- วงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่เหรียญทองระดบั
จงัหวดัระดบัภาคและระดบัประเทศ 
- วงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่เหรียญทองระดบั
จงัหวดัและเหรียญเงินระดบัภาค 
22. นางสาวจุทามาศ  สวา่งเดือน 
รางวลัท่ีไดรั้บ 
- เด่ียวระนาดทุม้เหรียญทองระดบัประเทศ 
- เด่ียวระนาดทุม้เหรียญทองระดบัจงัหวดัและ
ระดบัภาค 
 

สพฐ.  
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                         10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ 

 
ที่ 

ช่ืองาน/
โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิด าเนินการ (ย่อ) 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการ
สนอง
พระราช
ด าริ
(ธนาคาร
โรงเรียน) 

1.  เพื่อนอ้มน ากระแสพระราช
ด ารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เศรษฐกิจพอเพียงสู่
แนวปฏิบติั โดยใหน้กัเรียน
รู้คุณค่าของเงินสู่การออม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
การออมทรัพยอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
3. เพื่อฝึกฝนให้นกัเรียนรู้
หลกัการบริหารและการบริการ
ท่ีถูกตอ้ง 
เป้าหมาย 
1 ดา้นปริมาณ (ระบุจ านวน) 
  1.1   นกัเรียน ครู และ
บุคลากร โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยั ร้อยละ 60 เขา้รับการ
บริการกบัธนาคารโรงเรียน 
2  ดา้นคุณภาพ  
  2.1   ครู  นกัเรียนและ
บุคลากร โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยั มีการประหยดั วนิยั 
ในการออมด ารงชีวติแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2.  คณะครู  นกัเรียนและ
บุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความพอเพียงในการใชจ่้าย
ในชีวติประจ าวนั 
 

1. ขั้นเตรียมการ 
- สร้างความตระหนกั 
- พฒันาความรู้และทกัษะ 
- แต่งตั้งกรรมการ 
2.ขั้นด าเนินการ 
-วางแผนปฏิบติังาน 
-สร้างความเขา้ใจในการ
ประเมินทบทวน 
3.ขั้นประเมินผล 
- ตรวจสอบและประเมินผล 
- น าผลการประเมินผล
ปรับปรุงพฒันางาน 
-จดัท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
- การเผยแพร่รายงานการ
ประเมินตนเอง 
 

1 ดา้นปริมาณ  
นกัเรียน ครูและ
บุคลากร โรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยั ร้อย
ละ 96.88 เขา้รับ
การบริการกบั
ธนาคารโรงเรียน  
2  ดา้นคุณภาพ  
  2.1   ครู  นกัเรียน
และบุคลากร 
โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยั มีการ
ประหยดั วนิยัใน
การออมด ารงชีวติ
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2.2.  คณะครู  
นกัเรียนและ
บุคลากร มี
คุณธรรมจริยธรรม 
มีความพอเพียงใน
การใชจ่้ายใน
ชีวติประจ าวนั 
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ที่ 

ช่ืองาน/
โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิด าเนินการ (ย่อ) 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2. โครงการ
กิจกรรม
เพื่อสังคม 
และสา
ธารณ 
ประโยชน์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์จนเกิด
คุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตสาธารณะ
และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์ 
เป้าหมาย 
1. ดา้นปริมาณ 
นกัเรียนร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
2. ดา้นคุณภาพ 
- นกัเรียนสามารถออกแบบ
การจดักิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์อยา่ง
สร้างสรรคต์ามความถนดัและ
ความสนใจ 
- นกัเรียนมีจิตสาธารณะและใช้

เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- เขียนโครงการ 
- ประชุมวางแผนการ 
2. ด าเนินงาน 
- มอบหมายงานผูรั้บผดิชอบ 
- ประชุมครูและนกัเรียน 
- นกัเรียนปฏิบติัตามขั้นตอน 
- จดักิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
3. ขั้นตรวจสอบ 
- นิเทศติดตาม 
4. ขั้นรายงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

- นกัเรียนร้อยละ 

95  มีจิตสาธารณะ

และใชเ้วลาวา่งให้

เป็นประโยชน์ 
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ที่ 

ช่ืองาน/
โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิด าเนินการ (ย่อ) 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3. โครงการ
ทู บี นมั
เบอร์ วนั
โรงเรียน
ภูเก็ต
วทิยาลยั 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกและสร้าง
กระแสนิยมในกลุ่มนกัเรียนไม่
ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 
2. เพื่อสนบัสนุนให้นกัเรียนได้
จดักิจกรรมสร้างสรรคโ์ดยการ
สนบัสนุนของสังคม 
3. เพื่อสร้างความเขา้ใจและ
ยอมรับผูมี้ปัญหาสารเสพติดใน
กลุ่มตนเอง เพื่อให้โอกาสการ
กลบัมาเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม 
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
สารเสพติดในกลุ่มนกัเรียน 
1. เป้าหมายดา้นปริมาณ 
- โรงเรียนมีศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น 
1 ศูนย ์
- นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วม
กิจกรรม ทูบี นมัเบอร์วนั 
2. เป้าหมายดา้นคุณภาพ 
- โรงเรียนมีศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น
ส าหรับนกัเรียนในการท า
กิจกรรมท่ีสนใจร่วมกนั ภายใต้
แนวคิด ปรับทุกข ์สร้างสุข 
ร่วมแกปั้ญหา พฒันาอีคิว  
- นกัเรียนร้อยละ 95 มีความรู้
ความเขา้ใจมีความมัน่ใจใน
ศกัยภาพของตนเอง 

1.ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมวางแผนการ
ด าเนินการ 
- เสนอโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท่ี
รับผดิชอบ 
- เผยแพร่ความรู้และ
ประชาสัมพนัธ์ 
- จดักิจกรรมรณรงคใ์น
สถานศึกษา  
- กิจกรรมจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจ
วยัรุ่น 
- จดักิจกรรมร้องเพลง 
เรียงความ ค าขวญั วาดภาพ 
ทอลค์โชว ์
3. ขั้นตรวจสอบ 
4.สรุปและรายงานผล 

1. ดา้นปริมาณ 
- โรงเรียนมีศูนย์
เพื่อนใจวยัรุ่น 1 
ศูนย ์
- นกัเรียนทุกคน
เขา้ร่วมกิจกรรม ทู
บี นมัเบอร์วนั 
2. ดา้นคุณภาพ 
- โรงเรียนมีศูนย์
เพื่อนใจวยัรุ่น
ส าหรับนกัเรียนใน
การท ากิจกรรมท่ี
สนใจร่วมกนั 
ภายใตแ้นวคิด 
ปรับทุกข ์สร้างสุข 
ร่วมแกปั้ญหา 
พฒันาอีคิว  
- นกัเรียนร้อยละ 
95 มีความรู้ความ
เขา้ใจมีความมัน่ใจ
ในศกัยภาพของ
ตนเอง 
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ที่ 

ช่ืองาน/
โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย วธีิด าเนินการ (ย่อ) 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

4. โครงการ
หอ้งเรียน
พิเศษ 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหน้กัเรียนมีวสิัยทศัน์
กวา้งไกลและมีทศันคติต่อการ
เรียนวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย ี 
2. เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้พิ่มเติม
ความรู้ เสริมประสบการณ์และ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
3. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน า
ความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บกลบัมา
ถ่ายทอดและประยกุตใ์ชต่้อไป 
เป้าหมาย 
1. ดา้นปริมาณ 
นกัเรียนในหอ้งเรียนพิเศษทุก
คนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ดา้นคุณภาพ 
1. นกัเรียนมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล
และมีทศันคติต่อการเรียน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 
2. นกัเรียนไดเ้พิ่มเติมความรู้ 
เสริมประสบการณ์และ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
3. นกัเรียนสามารถน าความรู้ 
ความคิดและประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บกลบัมาถ่ายทอดและ
ประยกุตใ์ชต่้อไปได ้

1. ขั้นเตรียมการ ประชุมครู
และผูเ้ก่ียวขอ้งวางแผน 
2. ขั้นด าเนินการ ดงัน้ี 
  -พฒันางานโครงกร
หอ้งเรียนพิเศษ 
   - กิจกรรมทศันศึกษานอก
สถานท่ีและค่ายวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ค่าย 1 และค่าย 2 
  - กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ 
   - กิจกรรมโครงงานละคร
ภาษาองักฤษ 
   - กิจกรรมทศันศึกษา
ต่างประเทศ 
   - กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ 
   - กิจกรรมน าเสนอ
โครงงาน 
   - กิจกรรมฝึกงานกบันกัวจิยั
พี่เล้ียง 
3. ขั้นตรวจสอบ นิเทศ
ติดตาม 
4. ขั้นรายงาน รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นกัเรียนใน
โครงการห้องเรียน
พิเศษร้อยละ 100 
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
2. นกัเรียนร้อยละ 
95 มีวสิัยทศัน์
กวา้งไกลและมี
ทศันคติต่อการ
เรียนวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 
2. นกัเรียนร้อยละ 
95 ไดเ้พิ่มเติม
ความรู้ เสริม
ประสบการณ์และ
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
3. นกัเรียนร้อยละ 
95 สามารถน า
ความรู้ ความคิด
และประสบการณ์
ท่ีไดรั้บกลบัมา
ถ่ายทอดและประ 
ยกุตใ์ชต่้อไปได ้
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ท่ี 

ช่ืองาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย วธีิด าเนินการ (ยอ่) ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

5. งาน
เครือข่าย
ผูป้กครอง 

1.  เพื่อการด าเนินงานสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบา้น
และโรงเรียน 
2.เพื่อใหพ้อ่แม่ ผูป้กครองมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาพฤติกรรมผูเ้รียน 
 3.เพื่อใหมี้การแลกเปล่ียน
ความรู้ และประสบการณ์และ
แนวคิดระหวา่งผูป้กครอง ครู 
และ   นกัเรียนในโรงเรียน 
4.เป็นการจดักิจกรรมต่างๆ 
เพื่อเป็นความรู้เป็น
ประสบการณ์สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้                      
ด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมประเพณี 
และละเวน้อบายมุขทั้งปวง 
ตลอดทั้งเพื่อส่งเสริมความ                     
สามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนั
และกนั 
 5เพื่อใหมี้การติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งครูและพอ่แม่ 
ผูป้กครองอยา่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.ประชุมวางแผนร่วมกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง จดัเตรียมเอกสาร
ด าเนินการและวางกรอบแนว
ทางการปฏิบติังาน 
2.ด าเนินการประชุม
ผูป้กครองทุกระดบัชั้น ใน
เดือนพฤษภาคม เพื่อสรรหา
เครือข่ายผูป้กครองเป็น
คณะกรรมการหอ้งเรียน 
ระดบัชั้นเรียน และระดบั
โรงเรียน 
3.ประเมินผล 
4.รายงานผล 

1.  ผูป้กครอง 
ชุมชน หน่วยงาน
องคก์รต่างๆร้อย
ละ 95 มี
ความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัโรงเรียน 
  2. ผูป้กครอง และ
ชุมชนใหก้าร
สนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมใน
ดา้นต่างๆใน
สถานศึกษา ดว้ย
ความเตม็ก าลงั 
และดว้ยความเตม็
ใจ           
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ท่ี 

ช่ืองาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย วธีิด าเนินการ (ยอ่) ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

6. โครงการ
จดัตั้งศูนย์
อาเซียน
ศึกษาใน
โรงเรียน 

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ือง
อาเซียน  
2.เพื่อใหค้รู  นกัเรียนและ
ประชาชนทัว่ไปมีความรู้ความ
เขา้ใจ  ตระหนกัมีเจตคติท่ีดีต่อ
ประชาคมอาเซียน 
 3.เป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลและ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน 
 4.เป็นฐานในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
เก่ียวกบัอาเซียน 
 5.เพื่อพฒันา ศกัยภาพนกัเรียน
สู่ความเป็นเลิศตามสาระสากล 

1.ปรับปรุงหอ้งเพื่อตั้งเป็น
ศูนยอ์าเซียนศึกษา 
2.จดัหาส่ืออุปกรณ์เพื่อ
บริการผูส้นใจ 

1 ดา้นปริมาณ 
1.1  นกัเรียนร้อย
ละ 100  ครูทุกคน
ประชาชนทัว่ไป
ไม่ต ่ากวา่ 3,000คน 
มีแหล่งเรียนรู้และ
มีความพอใจ
เก่ียวกบัอาเซียน 
1.2นกัเรียน
โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยัร้อยละ 
100ไดรั้บการ
พฒันาส่งเสริม
ความสามารถและ
พฒันาศกัยภาพสู่
ความเป็นเลิศตาม
สาระสากลใน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2 ดา้นคุณภาพ 
2.1นกัเรียน
โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยัร้อยละ 90
ไดเ้ขา้ใชศู้นย์
อาเซียนและร้อย
ละ80ไดรั้บการ
พฒันา สู่ความเป็น
เลิศ 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีทีผ่่านมา 
      11.1 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปีการศึกษา 2556) 

 
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การประเมนิคุณภาพภายใน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ของสถานศึกษา 

ผลการตดิตาม ตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานต้นสังกดั 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
97.05 

 
97.05 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพงึประสงค ์

 
97.65 

 
97.65 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่ง 
ต่อเน่ือง 

 
99.24 

 
99.24 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่ง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาได ้
อยา่งมีสติสมเหตุผล 

 
98.25 

 
98.25 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตร 

 
84.46 

 
84.46 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
98.44 

 
98.44 

ด้านการจดัการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

97.90 

 
 

97.90 
มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

94.20 94.20 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง 
และชุมชน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาท หนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

96.27 96.27 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่ง
รอบดา้น 

93.22 93.22 
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มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม
และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 

93.37 93.37 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

100 100 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
94.40 

 
94.40 

ด้านมาตรฐานการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีก าหนด
ข้ึน 

 
94.70 

 
94.70 

มาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม
สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

95.00 95.00 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีผ่่านมา 
      1.2.1 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
1. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      
2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์     
3. ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง     
4. ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น      
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน      
6. ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา      

 
8. พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้
สังกดั  

    

9. ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  

    

10. ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  

    

11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  

    

12. ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  

    
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ ดีมาก คะแนนท่ีได ้คือ 95.57  
          ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     รับรอง       ไม่รับรอง 

          กรณีท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง เน่ืองจาก................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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13. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 1. ดา้นผลการจดัการศึกษา  
  1.1 ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะความใฝ่รู้ท่ีเหมาะสมกบัวยั โดยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดใ้ชเ้วลาวา่งในการเขา้ใชบ้ริหารหอ้งสมุด อ่านหนงัสือท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงจากการดู การอ่าน การฟัง การลงมือปฏิบติั ผา่นกิจกรรมทศันศึกษาแหล่งการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  1.2 สถานศึกษาควรวเิคราะห์โครงการ/กิจกรรมในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน พร้อมระบุเป้าหมายในการพฒันาและการประเมินผลเพื่อทราบความกา้วหนา้
ของผูเ้รียนเป็นระยะๆ โดยน าผลการทดสอบ O-NET ของแต่ละปีการศึกษา และน ามาตรฐาน/ตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวขอ้งมาเป็นเป้าหมายของโครงการและกิจกรรม 
 2. ดา้นการบริหารจดัการ 
  1.1 สถานศึกษาควรเพิ่มหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และ
ควรเพิ่มหลกัสูตรโดยเฉพาะดา้นภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเขา้สู่สมาคมอาเซียนใหมี้
ความชดัเจนยิง่ข้ึน 
  1.2 สถานศึกษาควรด าเนินการพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานใหเ้ป็นระบบ ครบวงจร
คุณภาพ (PDCA) และถูกตอ้งตามหลกัวชิายิง่ข้ึน 
 3. ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  ครูควรจดัเตรียมและใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมมาประยกุตใ์นการจดัการเรียนการสอน มีการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติของวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน รวมทั้งการวางเง่ือนไขให้
ผูเ้รียนประเมินความกา้วหนา้ของตนเองและน ามาใชป้รับปรุงและพฒันาตนเอง 
 4. ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรมีการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และ

ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดัในการติดตามและประเมินผล เพื่อสามารถสะทอ้นผลการ

ด าเนินงานและจะไดน้ ามาปรับปรุงควบคู่กบัผลการประเมินภายนอกไดอ้ยา่งสมดุล 

การน าผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
       การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ฝ่าย

บริหาร ครู / บุคลากร    กรรมการสถานศึกษา  ไดร่้วมกนัศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอก     และ

ก าหนดแผนปฏิบติัการในการจดัการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบั  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย เอกลกัษณ์  

และอตัลกัษณ์ของโรงเรียน  ดงัน้ี   
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                       จากผลการประเมินตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานท่ี  1-6 พบว่าทุก

มาตรฐาน มีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัดีเยี่ยม  เน่ืองจากโรงเรียนไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพฒันา

นกัเรียนอยา่งหลากหลายตามศกัยภาพและเน่ืองจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั เป็นโรงเรียนท่ีมีเป้าหมาย

มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา    และเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล  

โรงเรียนจึงมีเป้าหมายในการพฒันาให้มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียนอยู่ในระดบัสูงข้ึน   โดยเฉพาะ

มาตรฐานท่ี 5     ในเร่ืองผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET)ชั้น ม.3 พบว่ามีการพฒันาสูงข้ึนในกลุ่ม

สาระหลักเร่ือยมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2552-2557 ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย,สังคมฯ,ภาษาองักฤษ,

คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ ส าหรับผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET)ชั้น ม.6 พบว่า

คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัในปีการศึกษา 2557 สูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ

,ระดบั สพฐระดบั สพม.14 และระดบัจงัหวดัภูเก็ตทุกกลุ่มสาระวชิา  และไดด้ าเนินการพฒันาต่อเพื่อให้

ผูเ้รียนมีความรู้  และทกัษะจ าเป็นตามหลกัสูตร  ในแต่ละแผนการเรียนท่ีโรงเรียนจดัข้ึน   

                    นอกจากน้ี รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนจดักิจกรรมตามนโยบายไทยเขม้แข็ง 

(SP2)  และกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปี อย่างมี

คุณภาพ  รวมทั้ งแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 -2561)  ท่ีประกอบด้วย

เป้าหมายยุทธศาสตร์  4  ขอ้  20 ตวับ่งช้ี   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียน ในการพฒันานกัเรียน

ให้มีทักษะชีวิต   ควบคู่กับคุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวติ    การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี  1,2,3,4,5และ 6   ในระดบัสูงข้ึน   

เป็นส่ิงท่ีโรงเรียนตระหนักถึงและเน้นการจดักิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว   

โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกนัวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน  โดยให้

สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต และกลยุทธ์ของส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน    มาตรฐานการศึกษาชาติ    มาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ    แล้วจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ส าหรับปีการศึกษา 2557 ได้

ก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดแ้ก่  
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โครงการทีส่่งเสริมยุทธศาสตร์ข้อที ่1 เสริมสร้างให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการทีไ่ด้มาตรฐานสากล 
พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

-โครงการพฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล 
-โครงการเพิ่มศกัยภาพนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
-โครงการห้องเรียนพิเศษ 
-ส านกังานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป มุ่งสู่มาตรฐาน บริการดว้ยใจ (Service Mind) 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ การจดัท าแผนกลยทุธ์ 

 
โครงการทีส่่งเสริมยุทธศาสตร์ข้อที ่2 ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านความรู้ความสามารถ 
                                                             และทกัษะสู่มาตรฐานสากล 
1.ส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญดา้นวชิาการ ดา้นอาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม จดัการเรียนการสอนไดม้าตรฐานสากล  

-โครงการพฒันาครูและบุคลากรของโรงเรียน 
-โครงการพฒันาครูและบุคลากรสู่การเรียนการสอนตามมาตรฐานกลุ่มสาระภาษาไทย  
 กลุ่มคณิตศาสตร์,กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ,กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ,กลุ่มสาระภาษา 
 ฝร่ังเศส 

2. ส่งเสริมครูใหมี้ผลงานวิจยั สร้างและใชส่ื้อนวตักรรมท่ีผา่นกระบวนการวจิยัมาใชพ้ฒันา ผูเ้รียน 
             - โครงการส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียน ครู และผูป้กครองท่ีมีต่อหลกัสูตร 
                สถานศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั  

3. ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญา ทอ้งถ่ินของ
จงัหวดัภูเก็ต 

   - โครงการสนบัสนุนวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และเรียนรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
   - โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรมละเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
                  (ศูนยว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน) 

4. ส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของ 
โรงเรียน 

  - งานอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
  - โครงการโรงเรียนสวยดว้ย 5 ส 
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โครงการทีส่่งเสริมยุทธศาสตร์ข้อที ่3 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพฒันา  
                                                           สู่ความเป็นสากล 
1.ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถและทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และ
เทคโนโลยไีดม้าตรฐานทดัเทียมนานาชาติ  

-โครงการจดัหอ้งเรียนพิเศษ  
-โครงการการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

2.ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
-โครงการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยยดึคุณธรรมน า  
ความรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสมานฉนัท ์สันติวธีิ ตามวถีิ 
ประชาธิปไตย สู่มาตรฐานสากล 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
-งานปัจฉิมนิเทศนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
-โครงการพฒันานกัเรียนให้ผา่นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
-กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

3. ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะชีวติ อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และมีจิตสาธารณะ 
 - งานบริการแนะแนว 

- กิจกรรมวนัปีใหม่และวนัเด็กแห่งชาติ 
              -งานบริการสุขภาพนกัเรียน ครูและบุคลากร 
              -งานส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกยงุลาย 
 -งานเฝ้าระวงั ภาวะโภชนาการนกัเรียน 
 -กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 -กิจกรรมชุมนุมอาสายวุกาชาดสภากาชาดไทย 
 -โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 -กิจกรรมเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และสอบวชิาพิเศษลูกเสือเนตรนารีสามญั รุ่น
ใหญ่  ชั้น ม.ตน้ 
 -กิจกรรมสนบัสนุนงานบุญและวนัส าคญั 
 -โครงการพฒันาธนาคารโรงเรียน  
 -งานส่งเสริมความประพฤติและสารวตัรนกัเรียน 
 -งานป้องกนัสารเสพติดและโรคเอดส์ 
 -กิจกรรม ทู บี นมัเบอร์วนั  
 -งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
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4.พฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และเพียงพอ 
 -งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  

   -โครงการจดัตั้งศูนยอ์าเซียนศึกษา 
5.ส่งเสริมและสนบัสนุนสู่ความเป็นเลิศตามศกัยภาพของนกัเรียน 
 -โครงการเพิ่มศกัยภาพนกัเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 -โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (ดา้นกีฬา) 
 -กิจกรรมแข่งขนักรีฑา-กีฬา นกัเรียนจงัหวดัภูเก็ต 
 -งานคหกรรม 
 -กิจกรรมแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
 -กิจกรรมแข่งขนักีฬาไตรภาคี ประเพณี 
 -กิจกรรมแข่งขนักีฬา ลีกคพั 
 -โครงการแข่งขนัเชียร์ลีดเดอร์ แดนเซอร์ 
6.ส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 -งานพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
 -งานพฒันาหลกัสูตรสังคมฯ 
 -งานบริการสมาชิกสหกรณ์ร้านคา้ 

โครงการทีส่่งเสริมยุทธศาสตร์ข้อที ่4 ส่งเสริมประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ 
                                                            เครือข่ายสู่ความเป็นสากล 
1.ส่งเสริมใหชุ้มชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
  -งานเครือข่ายผูป้กครอง 
  -งานประชุมและประสานกรรมการสถานศึกษา 
  -โครงการสร้างเครือข่ายระหวา่งนานาชาติ(MOU) 
2.ส่งเสริมการใหบ้ริการของโรงเรียนสู่ชุมชน 
  -งานพฒันาระบบงานสัมพนัธ์ชุมชน 
  -งานพฒันาระบบงานประชาสัมพนัธ์ในโรงเรียน 
  -งานจดันกัเรียนใหบ้ริการชุมชนตามเทศกาลเฉพาะกิจ 
  -งานใหบ้ริการการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี แก่ชุมชน 
  -งานใหบ้ริการ ดา้นวทิยากรแก่ชุมชน 
  -งานใหบ้ริการ ดา้นอาคารสถานท่ี แก่ชุมชน 
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 ส่วนมาตรฐานท่ี 13   พบวา่สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  มีส่ือ

การเรียนการสอน  ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีคุณภาพอยู่ในระดบัพอใช้     ปีการศึกษา 2551   โรงเรียนได้

ประชุมปรึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อแก้ไขปัญหา  โดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้

ความรู้แก่ครู/บุคลากร  และร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรท่ีเหมาะสม  และตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน  

และปีการศึกษา 2552  โรงเรียนด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยให้นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วม

ในการพฒันาหลกัสูตรให้สมบูรณ์มากข้ึน    และมีการติดตามผลการใช้หลกัสูตร  เพื่อการปรับปรุง/

พฒันา   ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ตาม

หลกัสูตรแกนกลางปี พ.ศ. 2551 ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1, 2 , 4 , 5 และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 

พ.ศ. 2544 ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 โดยผา่นการเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาในปีการศึกษา 

2554 โรงเรียนได้จดัท าวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์ และให้

ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้หลกัสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพ

ทอ้งถ่ิน สามารถจะน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่

นกัเรียนไดม้ากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ีโรงเรียนสนบัสนุนให้ครูผลิตส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั

ผูเ้รียน และส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

สภาพปัญหา 
               โรงเรียนยงัขาดบุคลากรครู ไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนท าใหบ้างคร้ังการเรียนการ
สอนขาดความต่อเน่ือง  เน่ืองจากผลของนโยบายลดอตัราก าลงัคนภาครัฐ และปัญหาท่ีเกิดจากการใช้
ส่ือเทคโนโลย ี สารสนเทศของนกัเรียนในทางท่ีไม่สร้างสรรคแ์ละไม่เหมาะสม  รวมทั้งการนิเทศ
ติดตามและการประเมินผลการพฒันาครูและบุคลากรของโรงเรียนยงัขาดความต่อเน่ือง 
 
จุดเด่น 
          1. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และปฏิบติัตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของศาสนา
ท่ีตนนบัถือ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละเพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่าใน
ความเป็นไทย และด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 
         2. นกัเรียนมีความสนใจใฝ่รู้และเรียนรู้จากแหล่งต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจากการอ่านและการ
คน้ควา้ ทั้งจากห้องสมุด หอ้งปฏิบติัการ   อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
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         3. นกัเรียนมีการพฒันาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ จนช้ินงานสามารถจ าหน่ายเป็นรายได้
ใหก้บัตนเองและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
         4. นกัเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีน ้าหนกัส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ ์ ร่าเริงแจ่มใส 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน  ครูและผูอ่ื้น 
         5. นกัเรียนมีความสามารถดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา เขา้ร่วมกิจกรรมจนมีผลงานปรากฏ 
         6. ครูมีความสามารถและประสบการณ์ดา้นจดัการเรียนรู้ และพฒันาตนเองจนมีผลงานทาง
วชิาการเป็นท่ีประจกัษ์ 
         7. ครูเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน ท าใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการช่วยเหลือในทุกๆดา้น 
         8. โรงเรียนมีสถานท่ี อาคารเรียน ส่ือ และอุปกรณ์การเรียนท่ีมีความพร้อมและเพียงพอต่อการ
จดัการเรียนรู้และการใชป้ระโยชน์ของผูเ้รียน 
         9. ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความเขา้ใจในการพฒันา
การศึกษา สามารถน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนในการจดัการศึกษาทุกดา้น 
         10. มีการพฒันาการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ เนน้การใชข้อ้มูลสารสนเทศและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และผูป้กครอง 
         11. มีการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อพฒันานกัเรียนเตม็
ศกัยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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จุดทีค่วรพฒันา 
         1. ความมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆท่ีหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อให้รู้จกัคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ อยา่งมีวิจารณญาณ จนสามารถพฒันาเป็นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาได ้
         2. พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึนโดยฝึกวนิยั  ความรับผดิชอบต่อการเรียน พฒันาการ
เรียนรู้โดยใชว้ธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากบทเรียน ส่ือนวตักรรม ท่ีครูผูส้อนไดพ้ฒันาข้ึนมาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
          3. จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สมรรถนะ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัสูตร 
          4. พฒันาการจดัการเรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์ เพื่อใหน้กัเรียนท่ีขาดเรียนหรือมีปัญหาดา้นการ
เรียนสามารถเขา้ถึงการจดัการศึกษาของโรงเรียนได้ 
         5. พฒันาส่ือ นวตักรรม บทเรียนโปรแกรม รูปแบบต่างๆ เพื่อนกัเรียนสามารถน าไปเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 
          6. น าผลการวจิยัในชั้นเรียนมาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
          7. จดัหาวทิยากรทอ้งถ่ิน หรือปราชญช์าวบา้นมาสอนเพิ่มเติมในกลุ่มสาระท่ีขาดครูสอน 
          8. สนบัสนุนใหน้กัเรียนใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ มาท าโครงงาน และพฒันาการ
เรียนรู้ 
           9. ส่งเสริมใหมี้การจดัส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนั หรือประกวดในรายการต่างๆใหม้ากข้ึน  9 
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ตอนที ่2 
 

การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
1. การบริหารจัดการศึกษา 
             
            โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั  แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 ดา้น   ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้น
บริหารทัว่ไป ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นงบประมาณ  ผูบ้ริหารยึดหลกัการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบ PDCA 
 
แผนภาพ:  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
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งานวิชาการ 
งานส านกังานวชิาการและบริการวชิาการ 
งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
งานวดัผล และประเมินผล 
งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
งานพฒันาบุคลากร 
งานวจิยัเพื่อนคุณภาพการศึกษา 
งานพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
งานห้องสมุด 
งานแนะแนวการศึกษา 
งานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษา 
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
งานโครงการหลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ (MEP) 
งานศูนยค์อมพิวเตอร์ พฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา 
งาน มสธ. 
งานนกัศึกษาวชิาทหาร 
งานศูนยแ์ลกเปล่ียนนกัเรียน 
งานศูนยห์้องเรียนขงจ่ือ 
งานศูนยภ์าษฝร่ังเศส 
งานมูลนิธิฯ 

งานงบประมาณ 
งานส านกังาน 
งานการเงิน 
งานบญัชี 
งานพสัดุและสินทรัพย ์
งานระดมทรัพยากร 
งานนโยบายและแผน 
งานโภชนาการ 
งานร้านคา้สวสัดิการ 
งานตรวจสอบภายใน 
งานควบคุมภายใน 
งานธนาคารโรงเรียน 
งานเศรษฐกิจพอเพียง 
งานสารสนเทศ 
งานส านกังานผูอ้  านวยการ 
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานบุคคล 
งานส านกังาน 
การวางแผนอตัราก าลงั 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงข้ึน 
การยา้ยขา้ราชการครู 
การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
การประเมินผลการปฏิบติังาน 
การด าเนินการทางวินยั การลงโทษ 
การจดัระบบและท าทะเบียนประวติั 
การเสนอขอเคร่ืองราชอิสรยาภรณ์ 
การส่งเสริมประเมินวทิยาฐานะ 
การส่งแสริมวินยั คุณธรรมส าหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
การขอใบประกอบวชิาชีพ 
งานสารบรรณ 
สมาคมนกัเรียนเก่า 

งานอาคารสถานท่ี 
งานส านกังาน 
งานอนามยั 
งานประชาสัมพนัธ์ 
งานสัมพนัธ์ชุมชน 
งานโสตทศันูปกรณ์ ส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยี 
งานส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (5ส) 
งานส่งเสริมสวสัดิการบา้นพกัครู 
งานกิจการนกัเรียน 
งานเสริมสร้างระเบียบวนิัย 
งานระบบดูแลช่วยนักเรียน 
งานคุณธรรม จริยธรรม 
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
งานกิจกรรม ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ประเพณี 
วฒัธรรม 
งานรักษาความปลอดภยั 
งานสโมสรอินเตอร์แร็คและอ่ืนๆ 
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย เครือข่าย 
ผูป้กครอง สมาคมผูป้กครองและครู 

           โครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียนภูเกต็วทิยาลยั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
บริหารงาน ทัว่ไป 

รองผู้อ านวยการ 
บริหารงาน วชิาการ

วชิาการ 
 

รองผู้อ านวยการ

บริหารงาน 

งบประมาณนักเรียน 

 

 

รองผู้อ านวยการ 
บริหารงาน บุคคล 

 

 

      สมาคมผู้ปกครองและครู 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

สมาคมนักเรียนเก่า 

 

 

มูลนิธิต่างๆ 

 

 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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2. วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 

วสัิยทัศน์ 
 มุ่งพฒันาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษาสู่ความเป็นสากล เป็นเลิศทางดา้นวชิาการ 
กา้วทนัเทคโนโลย ี อยูอ่ยา่งพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย สืบสานภูมิปัญญา ชุมชนมีส่วนร่วม มี
ศกัยภาพเป็นพลโลกท่ีดี ภายในปี 2558 
  พนัธกจิ 

1. ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารและการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพตามหลกัธรรมาธิ
บาลใหมี้ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศกัยภาพสู่
มาตรฐานวชิาชีพ 

3. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นเลิศทางวิชาการ ดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และ
เทคโนโลยสู่ีมาตรฐานสากล 

4. จดับรรยากาศและพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา 
5. ส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดีงามบนพื้นฐาน

ความเป็นไทยและด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ ผูป้กครองในการจดัการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ (Corporate Objective) 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและจดั

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่
มาตรฐานสากล 

3. ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมสมรรถนะและพฒันาตนเองให้ก้าวหน้าทนัเหตุการณ์ สู่
มาตรฐานวชิาชีพและเป็นมืออาชีพ 

4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมพฒันาศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ด้าน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยสู่ีความเป็นสากล 

5. โรงเรียนมีการพฒันาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
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6. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเป็นคนดีของสังคมด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเหมาะสม 

7. ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ ผูป้กครองให้การยอมรับ สนับสนุนและมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา 

  
 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
            ฉลาด (Smartness)      แจ่มใส (Smile)     จิตใจงาม (Spirit) 
   ฉลาด (Smartness)  หมายถึง ความฉลาดดา้น 
                -วชิาการ : โดดเด่นดา้นวชิาการ สามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัได ้100 เปอร์เซ็นต ์มีศกัยภาพในการ
แข่งขนั สร้างช่ือเสียงสู่ตนเองและสังคม  
              - กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา : สามารถน าความรู้ ความสามารถดา้น ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
วฒันธรรม ไปเผยแพร่สู่สังคมได ้ 
             - คุณธรรมจริยธรรม: เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกฝนใหเ้ป็นคนดี ไปสู่
สังคม สร้างสรรคส์ังคมใหเ้จริญรุ่งเรืองได ้
            - ความคิด: เป็นบุคคลแห่งการคิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอยา่งพอเพียง รู้จกัประหยดั และเก็บออม คิด
อยา่งมีเหตุผลเพื่อน าสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่สากลได ้
 

แจ่มใส (Smile)  หมายถึง เป็นนกัเรียนท่ีน่ารัก สุภาพอ่อนนอ้ม มีสัมมาคารวะ รักพวกพอ้ง มีจิตใจท่ีดีงาม 
และเป็นมิตรกบัทุกคน  
 

 จิตใจงาม (Spirit) หมายถึง เป็นนกัเรียนท่ีมีเมตตากรุณา เอ้ืออาทร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่โอบออ้มอารี รู้รักสามคัคี 
มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน และรุ่นนอ้งให้ความรักเคารพรุ่นพี่              -   -    
          

  เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
           ต้นแบบนักเรียนเก่ง โรงเรียนดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 
          นักเรียนเก่ง  หมายถึง  เป็นนกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นวชิาการ เทคโนโลย ี มีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ฉลาด ขยนั กลา้แสดงออก  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผูน้ า จิตอาสา 
คิดเป็นท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น  
          โรงเรียนดี หมายถึง เป็นโรงเรียนยอดนิยมของจงัหวดัภูเก็ตท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง 
ชุมชนและสังคม ผลิตผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
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         ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง หมายถึง ผูป้กครองสมาคมผูป้กครองและครู สมาคมนัก เรียนเก่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมและให้การสนบัสนุนในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเป็นอยา่งดี 
 
3. แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
               โรงเรียนไดน้ าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม     มาท าการวิเคราะห์  SWOT      
พบวา่โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญทั้งดา้นเศรษฐกิจ    ดา้นการศึกษาและดา้นสังคม    อยู่ใน
จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัดบั 1 ของโลก    มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาเป็นจ านวนมา   ก่อให้เกิด
อาชีพดา้นการท่องเท่ียวท่ีสามารถท ารายไดใ้ห้ชุมชนและประเทศชาติมากมายผูป้กครองให้ความสนใจใน
ดา้นการศึกษา    มีความพร้อมในการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนขา้งดี        
โรงเรียนจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาให้มีความเป็นสากลทั้งดา้นระบบบริหารจดัการ  นกัเรียน   ครู  และบุคลากร    
ในส่วนของนักเรียนพบว่านกัเรียนท่ีเขา้มาเรียนส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนท่ีมีศกัยภาพสูง  มีความพร้อมท่ีจะ
พฒันา   โรงเรียนจึงมีแนวคิดในการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   ส่ิงท่ีจ  าเป็นเร่งด่วนคือพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาให้มีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน   พฒันาทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์    
สังเคราะห์ของนักเรียน  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน  โดยใช้ระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือกบัชุมชนและเครือข่าย  
   
4. กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    กลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที่ 1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ได้
มาตรฐานสากล 

1.1. พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ 
1.2. พฒันาอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค ภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ข้อที ่2. ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรให้มีความรู้  สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
   2.1. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
   2.2. ส่งเสริมครูผูส้อนดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคแ์ละปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

2.3. ส่งเสริมและสนบัสนุนครูผูส้อนใหพ้ฒันาศกัยภาพตนเองสู่มาตรฐานสากล 
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ข้อที ่3. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพเป็นพลโลกทีด่ีสู่
มาตรฐานสากล 

3.1. พฒันาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
3.2. พฒันาคุณภาพนกัเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด

อยา่งสร้างสรรค ์
3.3. พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาวะท่ีดีและมี

สุนทรียภาพ  
3.4. พฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู้ 
3.5. พฒันาคุณภาพนกัเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 

ข้อที ่4. เสริมสร้างความสัมพนัธ์และสนับสนุนให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.1. เสริมสร้างประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา 
4.2. ส่งเสริมการใหบ้ริการของโรงเรียนสู่ชุมชน 
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5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที ่1  เสริมสร้างใหโ้รงเรียนมีระบบบริหารจดัการท่ีไดม้าตรฐานสากล 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.ส านกังานกลุ่ม
บริหารงานทัว่ไป มุ่งสู่
มาตรฐาน บริการดว้ยใจ 
(Service Mind) 

1. จดัซ้ือ จดัหาวสัดุ
ส านกังาน 
2. อ านวยความสะดวกในการ
บริหารงานของงานต่างๆใน
สายงาน 

1. ด้านปริมาณ  
งานทุกงานในสายงานบริหารทัว่ไป 
ไดรั้บความสะดวกในการปฏิบติังาน 
 
2. ด้านคุณภาพ  
งานทุกงานในสายงานบริหารทัว่ไป มี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 75 ข้ึนไป         

มาตรฐานท่ี 11 
 ตวับ่งช้ีท่ี  11.1 
 

2.การประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท าแผนกล
ยทุธ์ และแผนปฏิบติั
การประจ าปีงบประมาณ  

1.เพื่อให้โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยัมีกรอบและแนวทาง
ใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา
ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ินและ
นโยบายของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้โรงเรียน ใชเ้ป็น
กรอบและแนวทางในการ
บริหารจดัการศึกษา ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 1. ด้านปริมาณ  
1.1จดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผน
กลยทุธ์ ประจ าปีงบประมาณ 1.2
จดัท าเอกสารแผนกลยทุธ์  
1.3จดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 
1.4จดัท าเอกสารแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ จ านวน 100 เล่ม 
 
2.  ด้านคุณภาพ  
โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั มีแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัการประจ าปี เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการศึกษา  
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  12 
ตวับ่งช้ีท่ี 12.2   
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โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

  ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินและนโยบายของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3. ส านกังานกลุ่ม
บริหารงานนโยบายและ
แผน 

1.เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
ส านกังานกลุ่มบริหารงาน
นโยบายและแผน มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพท่ี
ไดม้าตรฐาน 

1. ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีระบบการบริหารงาน
ส านกังานนโยบายและแผนเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา     
2. ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบการบริหารงาน
ส านกังานนโยบายและแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารงาน
เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  8 
ตวับ่งช้ีท่ี 8.1-8.6    
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กลยุทธ์ที ่2      ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาครูและบุคลากรใหมี้คุณภาพดา้นความรู้ ความสามารถ  
                          และทกัษะสู่มาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
1.โครงการพฒันาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาภาษาต่างประเทศ
เพื่อการจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.เพื่อพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ใหมี้การจดัการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 1. ด้านปริมาณ  
1.1ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชา
ภาษาองักฤษและครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย รวมจ านวน  50 คน 
ไดรั้บการพฒันาและสามารถจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
1.2นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์
 2. ด้านคุณภาพ  
2.1ครูท่ีไดรั้บการพฒันาสามารถ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.2นกัเรียนทุกคนสามารถสอบผา่น
รายวชิาภาษาองักฤษและภาษาไทยทุก
รายวชิาร้อยละ 80 และผา่น
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

มาตรฐานท่ี   13 
ตวับ่งช้ีท่ี  13.1-13.2 
มาตรฐานท่ี 7 
ตวับ่งช้ีท่ี  7.7 

2.โครงการพฒันาครู
และบุคลการของ
โรงเรียน 

1.เพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิ่ม
ประสบการณ์บุคลากรครู 
โดยการจดัส่งครูแลบุคลากร
เขา้ร่วมกิจกรรม 

 1. ด้านปริมาณ  
1.1ครูจ านวน 140 คน ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมอบรมสัมมนากบัหน่วยงาน
ภายนอก1.2 ครู จ  านวน 140 คน ได้
เขา้ร่วมอบรมสัมมนากบัทางโรงเรียน 
 

มาตรฐานท่ี  13 
ตวับ่งช้ีท่ี   13.1-13.2  
มาตรฐานท่ี 7 
ตวับ่งช้ีท่ี  7.7 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
  2. ด้านคุณภาพ  

บุคลากรครูทุกคน มีศกัยภาพและมี
ประสบการณ์ในการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 

 

3.โครงการพฒันาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม,ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์,ฝร่ังเศส 

1.เพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิ่ม
ประสบการณ์ครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา,ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์,ฝร่ังเศส 

 1. ด้านปริมาณ  
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์,ฝร่ังเศสทุกคนไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพและประสบการณ์ 
 2. ด้านคุณภาพ  
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาภาษาไทย,
คณิตศาสตร์,ฝร่ังเศส ไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพและมีประสบการณ์เพิ่มข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี  7 
ตวับ่งช้ีท่ี   7.7 
 

4.การส ารวจความ
คิดเห็นของนกัเรียน ครู
และผูป้กครองโรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยัท่ีมีต่อ
หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 

1.เพื่อส ารวจความคิดเห็น
ของครู นกัเรียน ผูป้กครองท่ี
มีต่อหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
2.เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็น
แนวทางในการปรับปรุง/
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 

1. ด้านปริมาณ 
ไดง้านวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยั จ านวน 1 เร่ือง 
2. ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาได้
ทุกรูปแบบท่ีครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  10 
ตวับ่งช้ีท่ี 10.1-10.3    
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กลยุทธ์ที ่3    ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพฒันาสู่ความเป็นสากล 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ประเภทวชิาภาษาจีน) 
 

1. เพื่อพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะ
ดา้นภาษาจีน 
2. เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาภาษาจีน 
3. เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนใน
โรงเรียนไดรั้บการพฒันา
ทกัษะดา้นภาษา 
 

1. ด้านปริมาณ  ครู 4 คน /นกัเรียน
ระดบัชั้น ม. 1- ม. 6 จ านวน 470 คน 
ไดรั้บ 
    1. นกัเรียนร้อยละ 70 ของโปรแกรม
จีน มีทกัษะทางภาษาเพื่อใชใ้นการ
ส่ือสารอยูใ่นเกณฑดี์ 
    2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนโดยภาพรวมของกลุ่มวชิาไม่
นอ้ยกวา่ระดบั 2  
2. ด้านคุณภาพ นกัเรียน 470 คน /ครู 5 
คนอยูใ่นเกณฑดี์ 70%   
 1. มีความสามารถในการใชภ้าษาและ
กระบวนการเรียนรู้ 
 2. นกัเรียนมีทกัษะในการใชภ้าษาเพื่อ
การส่ือสาร ไดถู้กตอ้ง 
 3. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มาตรฐานท่ี  5  
  ตวับ่งช้ีท่ี 5.1-5.3 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
2.กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ตรงดา้น
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การท่องเท่ียว 

1. เพื่อพฒันาทกัษะภาษา
เพื่อการส่ือสารและทกัษะ
งานอาชีพของนกัเรียน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนใชแ้หล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินพฒันาตนเองได ้
 

1. ด้านปริมาณ  
  1.  นกัเรียน  40  คน  ครู  2  คน  ไดรั้บ
ความรู้เร่ืองงานอาชีพและฝึกทกัษะ
ภาษา 
  2. นกัเรียน  40  คน  ครู  2  คน  ใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
พฒันาตนเองได ้
 2.  ด้านคุณภาพ  
  1.  นกัเรียนสนทนาส่ือสารกบัเจา้ของ
ภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  2.  นกัเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาตนเองได ้

มาตรฐานท่ี   3    
ตวับ่งช้ีท่ี  3.3 
 

3. กิจกรรมเพิ่ม ศกัยภาพ
ของนกัเรียนสู่ความเป็น
เลิศในโรงเรียน
มาตรฐานสากล กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ 
 

1. เพื่อพฒันาและส่งเสริม
ความสามารถของนกัเรียน
ตามสาระสากล สาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
2. เพื่อพฒันาศกัยภาพ 

1. ด้านปริมาณ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัจ านวน 
3,200 คน ไดรั้บการพฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันาศกัยภาพสู่
ความเป็นเลิศตามสาระสากลใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1-5.4 
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โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
 นกัเรียนสู่ความเป็นเลิศตาม

สาระสากล ดา้นสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

2.  ด้านคุณภาพ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัร้อยละ 
80  ไดรั้บการพฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันาศกัยภาพสู่
ความเป็นเลิศ 

 

4. กิจกรรมเพิ่มศกัยภาพ
นกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ
(ภาษาไทย) 

1. เพื่อเปิดเวทีให้นกัเรียน
แสดงความสามารถดา้น
ทกัษะภาษาไทย 
2. เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการ
ต่ืนตวัในการพฒันาการ
เรียนการสอนวชิาภาษาไทย
และสร้างแรงจูงใจ ความ
เช่ือมัน่ในการพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรียนใหถึ้ง
ระดบัสูงสุด 
3. เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
และส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน  
4. เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดา้นภาษาไทย
โดยใชว้ธีิในชั้นเรียน 
5. เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหน้กัเรียนร่วม
แข่งขนัหรือส่งผลงานของ
นกัเรียนเขา้ประกวด 
6. เพื่อใหน้กัเรียนได้
ตระหนกัถึงความส าคญั 

1. ด้านปริมาณ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัทุกคน
ไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นภาษาและ
ผลงานดา้นภาษาไทย 
2.  ด้านคุณภาพ 
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัมีทกัษะ
ทางภาษาไทยดีข้ึนและมีผลงานเชิง
สร้างสรรคต์ลอดจนมีทศันคติเชิงบวก
ต่อการเรียนวชิาภาษาไทย 
 
 
     
 

มาตรฐานท่ี 5 
ตวับ่งช้ีท่ี  51-5.4 
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โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 

 ของภาษาไทย ซ่ึงเป็นมรดก
ของชาติ 

  

5. โครงการจดัตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษาใน
โรงเรียน 

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ือง
อาเซียนส าหรับนกัเรียน ครู 
และประชาชนทัว่ไป 
2. เพื่อใหค้รู นกัเรียน และ
ประชาชนทัว่ไปมีความรู้ 
ความเขา้ใจ ตระหนกั มีเจต
คติท่ีดีต่อประชาคมอาเซียน
และมองเห็นถึงความสอให้
ครู นกัเรียน และประชาชน
ทัว่ไปมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ตระหนกั มีเจตคติท่ีดีต่อ
ประชาคมอาเซียนและ
มองเห็นถึงความสัมพนัธ์
ความร่วมมือท่ีดีของ
ประชาคมอาเซียนต่อไปใน
อนาคต 
3. เป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูล 
และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
อาเซียน  
4. เพื่อเป็นฐานในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองเก่ียวกบัอาเซียน 
5. เพื่อพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนสู่ความเป็นเลิศตาม
สาระสากล ดา้นสาระสังคม 

1 ด้านปริมาณ  
  1.1   นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
3,200 คน ครู จ  านวน 150 คน  
ประชาชนทัว่ไปไม่ต ่ากวา่ 3,000 คน มี
แหล่งเรียนรู้และมีความพอใจเก่ียวกบั
อาเซียน  
 1.2  นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
3,200 คน ได ้รับการพฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันาศกัยภาพสู่
ความเป็นเลิศตามสาระสากลใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2  ด้านคุณภาพ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั ร้อยละ 
90 ไดเ้ขา้ใชศู้นยอ์าเซียนศึกษา และร้อย
ละ 80  ไดรั้บการพฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันาศกัยภาพสู่
ความเป็นเลิศ  

มาตรฐานท่ี   15 
ตวับ่งช้ีท่ี   15.1-15.2 
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โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 

 ศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

  

6. โครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตน
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียนชุมชน 
สังคม  และประเทศชาติ 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนออกแบบ
การจดักิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์อยา่ง
สร้างสรรคต์ามความถนดั
และความสนใจในลกัษณะ
อาสาสมคัร 
3. เ พื่อใหผู้เ้รียนพฒันา
ศกัยภาพในการจดักิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ไดอ้ยา่
งมมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนปฏิบติั
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์จนเกิด
คุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิต
สาธารณะและใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน์ 

1 ด้านปริมาณ  
ร้อยละ 95 ของนกัเรียนได ้จดัและร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2  ดา้นคุณภาพ  
  2.1   นกัเรียน สามารถออกแบบการจดั
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์อยา่งสร้างสรรคต์าม
ความถนดัและความสนใจ 
2.2   นกัเรียนมีจิตสาธารณะและใชเ้วลา
วา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

มาตรฐานท่ี   2 
ตวับ่งช้ีท่ี   2.1- 2.2 
มาตรฐานท่ี   6 
ตวับ่งช้ีท่ี   6.1- 6.3 
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โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 

7.ส่งเสริมศกัยภาพ
นกัเรียนมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ 

1.เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะ
ดา้นการคิดวเิคราะห์ การ
แกปั้ญหา และการจดัการ
อยา่งมีระบบ รู้จกัวธีิการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้นได ้
2เพื่อใหน้กัเรียนมีความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ทั้ง
ระดบั ม.ตน้ และ ม.ปลาย 
3.เพื่อน าช่ือเสียงมาสู่
สถานศึกษา และกลุ่มวชิา
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านปริมาณ  
นกัเรียนระดบัชั้น ม.ตน้ และ ม.ปลาย 
จ านวนร้อยละ 95 ของนกัเรียนทั้งหมด 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ด้านคุณภาพ  
   2.1 นกัเรียนมีทกัษะทางภาษาเพิ่มข้ึน 
  2.2 นกัเรียนมีจิตส านึกรักในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

  มาตรฐานท่ี 5 
 ตวับ่งช้ีท่ี 5.1-5.4    
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กลยุทธ์ที ่4    ส่งเสริมประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และเครือข่ายสู่ความเป็นสากล  
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กจิกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
1. พฒันาระบบงาน
ประชาสัมพนัธ์  
 

โรงเรียน แก่ครู-อาจารย ์
นกัเรียน ผูป้กครองและ
ชุมชน 

1. ดา้นปริมาณ (ระบุจ านวน) 
  1.1 นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
หน่วยงานองคก์รต่างๆร้อยละ 95 ไดรั้บ
ข่าวสารความเคล่ือนไหวจากโรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยั 
2. ดา้นคุณภาพ  
   2.1 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนให้
การสนบัสนุนงานประชาสัมพนัธ์ดว้ยดี
ตลอดมา รวมทั้งไดรั้บข่าวสารของ
โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัโดยทัว่กนั           

มาตรฐานท่ี 9 
ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 
 

2.งานเครือข่าย
ผูป้กครอง 

1.  เพื่อการด าเนินงานสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
บา้นและโรงเรียน 
 2.เพื่อใหพ้อ่แม่ผูป้กครองมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
พฒันาพฤติกรรมผูเ้รียน 
 3.เพื่อใหมี้การแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์
และแนวคิดระหวา่ง
ผูป้กครอง ครู และ 
นกัเรียนในโรงเรียน 
4.เป็นการจดักิจกรรมต่างๆ 
เพื่อเป็นความรู้เป็น
ประสบการณ์สามารถ

1. ดา้นปริมาณ (ระบุจ านวน) 
  1.1  ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานองคก์ร
ต่างๆร้อยละ 95 มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
โรงเรียน 
2. ดา้นคุณภาพ     
2.1 ผูป้กครอง และชุมชนให้การ
สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมในดา้น
ต่างๆในสถานศึกษา ดว้ยความเตม็ก าลงั 
และดว้ยความเตม็ใจ           

มาตรฐานท่ี 9 
ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 
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ช่วยเหลือตนเองได ้                   

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี../ตวับ่งช้ีท่ี..) 
 ด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรม

ประเพณีและละเวน้อบายมุข
ทั้งปวง ตลอดทั้งเพื่อส่งเสริม
ความ                     สามคัคี 
ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและ
กนั 
 5.เพื่อใหมี้การติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งครูและพอ่แม่ 
ผูป้กครองอยา่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
  

 

3. งานพฒันา
ระบบงานสัมพนัธ์
ชุมชน 
 

1. เพื่อเป็นส่ือสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียน และชุมชน 

 

1. ดา้นปริมาณ (ระบุจ านวน) 
    1.1. ชุมชน หน่วยงานองคก์รต่างๆร้อย
ละ 95 ไดรั้บข่าวสารความเคล่ือนไหว
จากโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
2.  ดา้นคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพท่ีได)้ 
   2.1. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนงาน
สัมพนัธ์ชุมชนดว้ยดีตลอดมา รวมทั้ง
ไดรั้บข่าวสารของโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 

มาตรฐานท่ี 9 
 ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 
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ตอนที ่3 

ผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
    1.1 ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
                 

กลยุทธ์ที ่1 เสริมสร้างใหโ้รงเรียนมีระบบบริหารจดัการท่ีไดม้าตรฐาน 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
1.ส านกังานกลุ่ม
บริหารงานทัว่ไป 
มุ่งสู่มาตรฐาน 
บริการดว้ยใจ 
(Service Mind) 

1. ด้านปริมาณ  
งานทุกงานในสายงานบริหารทัว่ไป 
ไดรั้บความสะดวกในการปฏิบติังาน 
2. ด้านคุณภาพ  
งานทุกงานในสายงานบริหารทัว่ไป 
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 75 ข้ึนไป         

1. ด้านปริมาณ  
งานทุกงานในสายงาน
บริหารทัว่ไป ไดรั้บ
ความสะดวกในการ
ปฏิบติังานในระดบัดี 
 
2. ด้านคุณภาพ  
งานทุกงานในสายงาน
บริหารทัว่ไป มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
         

 มาตรฐานท่ี 11 
 ตวับ่งช้ีท่ี  11.1-11.5 
 

2.การประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท า
แผนกลยทุธ์
ประจ าปีงบประมาณ 
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ  

 1. ด้านปริมาณ  
1.1 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า
แผนกลยทุธ์ ประจ าปีงบประมาณ  
1.2จดัท าเอกสารแผนกลยทุธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ  

 1. ด้านปริมาณ  
1.1จดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท าแผนกล
ยทุธ์ ประจ าปี
งบประมาณ  
 
1.2 แผนกลยทุธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ  

มาตรฐานท่ี  12 
ตวับ่งช้ีท่ี 12.2    
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โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
 1.3 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 
1.4 จดัท าเอกสารแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ  
2.  ด้านคุณภาพ  
-โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั มีแผนกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดั
การศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ินและนโยบายของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.3จดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท า
แผนปฏิบติัการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
1.4 ไดแ้ผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ  
2.  ด้านคุณภาพ  
-โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
มีแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการศึกษา ท่ี
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน
และนโยบายของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
3. ส านกังานกลุ่ม
บริหารงานนโยบาย
และแผน 

1. ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีระบบการ
บริหารงานส านกังาน
นโยบายและแผนเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา     
2. ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบการ
บริหารงานส านกังาน
นโยบายและแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
บริหารงานเพื่อใหผู้เ้รียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

1. ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีระบบการ
บริหารงานส านกังาน
นโยบายและแผนเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา     
2. ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบการ
บริหารงานส านกังาน
นโยบายและแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
บริหารงานเพื่อใหผู้เ้รียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  8 
ตวับ่งช้ีท่ี    8.1-8.6 
 

 
 
กลยุทธ์ที ่2      ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาครูและบุคลากรใหมี้คุณภาพดา้นความรู้ ความสามารถ  
                          และทกัษะสู่มาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
1.โครงการพฒันาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาภาษาต่างประเทศ
เพื่อการจดัการเรียนการ

1. ด้านปริมาณ  
1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ประเภท
วชิาภาษาองักฤษและครูกลุ่ม

1. ด้านปริมาณ  
1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชา
ภาษาองักฤษและครูกลุ่มสาระการ

มาตรฐานท่ี   13 
ตวับ่งช้ีท่ี   13.1-13.2  
มาตรฐานท่ี   7 
ตวับ่งช้ีท่ี   7.7  
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สอนท่ีมีประสิทธิภาพ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรียนรู้ภาษาไทย รวมจ านวน  50 คน   

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 

 

รวมจ านวน  50 คน ไดรั้บ
การพฒันาและสามารถ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
1.2นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่น 
เกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
 2. ด้านคุณภาพ  
2.1ครูท่ีไดรั้บการพฒันา
สามารถจดัการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.2นกัเรียนทุกคนสามารถ
สอบผา่นรายวชิา
ภาษาองักฤษและภาษาไทย
ทุกรายวชิาร้อยละ 80 และ
ผา่นคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ไดรั้บการพฒันาและสามารถจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
1.2นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์
2. ด้านคุณภาพ  
2.1 ครูท่ีไดรั้บการพฒันาสามารถ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.2 นกัเรียนทุกคนสามารถสอบผา่น
รายวชิาภาษาองักฤษและภาษาไทยทุก
รายวชิาร้อยละ 80 และผา่น
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

 

2.โครงการพฒันาครู
และบุคลากรของ
โรงเรียน 

1. ด้านปริมาณ  
1.1 ครูจ านวน 140 คน ไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา
กบัหน่วยงานภายนอก 
1.2 ครู จ  านวน 140 คน ได้
เขา้ร่วมอบรมสัมมนากบัทาง
โรงเรียน 
 2. ด้านคุณภาพ  

 1. ด้านปริมาณ  
1.1 ครูร้อยละ 90 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
อบรมสัมมนากบัหน่วยงานภายนอก  
1.2 ครูร้อยละ 90 ไดเ้ขา้ร่วมอบรม
สัมมนากบัทางโรงเรียน 
 2. ด้านคุณภาพ  
บุคลากรครูทุกคน มีศกัยภาพและมี
ประสบการณ์ในการพฒันาการจดัการ

มาตรฐานท่ี  13 
ตวับ่งช้ีท่ี   13.1-13.2 
มาตรฐานท่ี   7 
ตวับ่งช้ีท่ี   7.7  
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บุคลากรครูทุกคน มีศกัยภาพ เรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
3.โครงการพฒันาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม,ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์,ฝร่ังเศส 

และมีประสบการณ์ในการ
พฒันาการจดัการเรียนการ
สอนใหมี้คุณภาพ 
1. ด้านปริมาณ  
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา,
ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
ฝร่ังเศสทุกคนไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพและ
ประสบการณ์ 
 2. ด้านคุณภาพ  
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา,
ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,
ฝร่ังเศสไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพและมีประสบการณ์
เพิ่มข้ึน 

 1. ด้านปริมาณ  
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา,ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์,ฝร่ังเศสทุกคนไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพและประสบการณ์ 
 2. ด้านคุณภาพ  
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา,ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์,ฝร่ังเศส ไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพและมีประสบการณ์เพิ่มข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี   7 
ตวับ่งช้ีท่ี   7.7 
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กลยุทธ์ที ่3    ส่งเสริมนกัเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพฒันาสู่ความเป็นสากล 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ประเภทวชิาภาษาจีน) 
 

1. ด้านปริมาณ  ครู 4 คน /
นกัเรียนระดบัชั้น ม. 1- ม. 6 
จ านวน 470 คน  
    1. นกัเรียนร้อยละ 70  มี
ทกัษะทางภาษาเพื่อใชใ้นการ
ส่ือสารอยูใ่นเกณฑดี์ 
    2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนโดยภาพรวม
ของกลุ่มวชิาไม่นอ้ยกวา่
ระดบั 2  
2. คน /ครู 4 คนอยูใ่นเกณฑดี์ 
70%   
ด้านคุณภาพ นกัเรียน 470  
คน /ครู 4 คนอยูใ่นเกณฑดี์ 
70%   
 1. มีความสามารถในการใช้
ภาษาและกระบวนการเรียนรู้ 
 2. นกัเรียนมีทกัษะในการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสาร ได้
ถูกตอ้ง 
3. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

1. ด้านปริมาณ  ครู 4 คน /นกัเรียน
ระดบัชั้น ม. 1- ม. 6 จ านวน 470 คน  
    1. นกัเรียนร้อยละ 70  มีทกัษะทาง
ภาษาเพื่อใชใ้นการส่ือสารอยูใ่น
เกณฑดี์ 
    2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนโดยภาพรวมของกลุ่มวชิาไม่
นอ้ยกวา่ระดบั 2  
2. ด้านคุณภาพ นกัเรียน 470 คน /ครู 
4 คนอยูใ่นเกณฑดี์ 70%   
1. มีความสามารถในการใชภ้าษาและ
กระบวนการเรียนรู้ 
 2. นกัเรียนมีทกัษะในการใชภ้าษา
เพื่อการส่ือสาร ไดถู้กตอ้ง 
 3. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 

  มาตรฐานท่ี  5  
  ตวับ่งช้ีท่ี 5.1-5.3 
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โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
2.กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ตรงดา้น
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านปริมาณ  
  1.  นกัเรียน  40  คน  ครู  2  
คน  ไดรั้บความรู้เร่ืองงาน
อาชีพและฝึกทกัษะภาษา   
2. นกัเรียน  40  คน  ครู  2  
คน  ใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินพฒันาตนเอง
ได ้
 2.  ด้านคุณภาพ  
  1.  นกัเรียนสนทนาส่ือสาร
กบัเจา้ของภาษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
  2.  นกัเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
พฒันาตนเองได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านปริมาณ  
  1.  นกัเรียน  40  คน  ครู  2  คน  
ไดรั้บความรู้เร่ืองงานอาชีพและฝึก
ทกัษะภาษา 
  2. นกัเรียน  40  คน  ครู  2  คน  ใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
พฒันาตนเองได ้
2.  ด้านคุณภาพ  
1.  นกัเรียนสนทนาส่ือสารกบัเจา้ของ
ภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  นกัเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาตนเองได ้

มาตรฐานท่ี   3   
ตวับ่งช้ี   3.3 
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โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
3.กิจกรรมเพิ่มศกัยภาพ
ของนกัเรียนสู่ความเป็น
เลิศในโรงเรียน
มาตรฐานสากล กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ 

1. ด้านปริมาณ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยัจ านวน 3,200 คน 
ไดรั้บการพฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันา
ศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศตาม
สาระสากลในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2.  ด้านคุณภาพ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยัร้อยละ 80  ไดรั้บการ
พฒันา ส่งเสริมความสามารถ
และพฒันาศกัยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. ด้านปริมาณ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั ร้อย
ละ 100 ไดรั้บการพฒันาส่งเสริม
ความสามารถและพฒันาศกัยภาพสู่
ความเป็นเลิศตามสาระสากลใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.  ด้านคุณภาพ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัร้อย
ละ 100  ไดรั้บการพฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันาศกัยภาพสู่
ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานท่ี 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1-5.4 
 

4. กิจกรรมเพิ่มศกัยภาพ
นกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ
(ภาษาไทย) 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านปริมาณ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยัทุกคนไดรั้บการ
พฒันาทกัษะดา้นภาษาและ
ผลงานดา้นภาษาไทย 
2.  ด้านคุณภาพ 
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยัมีทกัษะทาง
ภาษาไทยดีข้ึนและมีผลงาน
เชิงสร้างสรรคต์ลอดจนมี

1. ด้านปริมาณ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัทุกคน
ไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นภาษาและ
ผลงานดา้นภาษาไทย 
2.  ด้านคุณภาพ 
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัมี
ทกัษะทางภาษาไทยดีข้ึนและมีผลงาน
เชิงสร้างสรรคต์ลอดจนมีทศันคติเชิง
บวกต่อการเรียนวชิาภาษาไทย 
 

มาตรฐานท่ี 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1-5.4 
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ทศันคติเชิงบวกต่อการเรียน
วชิาภาษาไทย 

     
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 

5 โครงการจดัตั้งศูนย์
อาเซียนศึกษาใน
โรงเรียน 

1 ด้านปริมาณ  
  1.1   นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยั 3,200 คน ครู 
จ านวน 150 คน  ประชาชน
ทัว่ไปไม่ต ่ากวา่ 3,000 คน มี
แหล่งเรียนรู้และมีความพอใจ
เก่ียวกบัอาเซียน  
 1.2  นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยั 3,200 คน ได ้รับการ
พฒันา ส่งเสริมความสามารถ
และพฒันาศกัยภาพสู่ความ
เป็นเลิศตามสาระสากลใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2  ด้านคุณภาพ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ต 
วทิยาลยั ร้อยละ 90 ไดเ้ขา้ใช้
ศูนยอ์าเซียนศึกษา และร้อย
ละ 80  ไดรั้บการพฒันา 
ส่งเสริมความสามารถและ
พฒันาศกัยภาพสู่ความเป็น
เลิศ 

1 ด้านปริมาณ  
  1.1   นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
3,200 คน ครู จ  านวน 150 คน  
ประชาชนทัว่ไปไม่ต ่ากวา่ 3,000 คน 
มีแหล่งเรียนรู้และมีความพอใจ
เก่ียวกบัอาเซียน  
 1.2  นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
3,200 คน ได ้รับการพฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันาศกัยภาพสู่
ความเป็นเลิศตามสาระสากลใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2  ด้านคุณภาพ  
นกัเรียน โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั ร้อย
ละ 90 ไดเ้ขา้ใชศู้นยอ์าเซียนศึกษา 
และร้อยละ 80  ไดรั้บการพฒันา 
ส่งเสริมความสามารถและพฒันา
ศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานท่ี   15 
ตวับ่งช้ีท่ี   15.1-15.2 

 

6. โครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

1 ด้านปริมาณ  
ร้อยละ 100 ของนกัเรียนได ้
จดัและร่วมกิจกรรมเพื่อ

1 ด้านปริมาณ  
ร้อยละ 95 ของนกัเรียนได ้จดัและ
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและ

มาตรฐานท่ี   2 
ตวับ่งช้ีท่ี   2.1-2.2 
มาตรฐานท่ี   6 
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สังคมและสาธารณประโยชน์ 
2  ดา้นคุณภาพ  
  2.1   นกัเรียน สามารถ 

สาธารณประโยชน์ 
2  ดา้นคุณภาพ  
  2.1   นกัเรียน สามารถออกแบบการ 

ตวับ่งช้ีท่ี   6.1-6.3 
 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
 ออกแบบการจดักิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน์
อยา่งสร้างสรรคต์ามความ
ถนดัและความสนใจ2.2   
นกัเรียนมีจิตสาธารณะและ
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

จดักิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์อยา่งสร้างสรรค์
ตามความถนดัและความสนใจ 
2.2   นกัเรียนมีจิตสาธารณะและใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 

7.ส่งเสริมศกัยภาพ
นกัเรียนมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ 

1. ด้านปริมาณ  
นกัเรียนระดบัชั้น ม.ตน้ และ 
ม.ปลาย จ านวนร้อยละ 5 ของ
นกัเรียนทั้งหมด เขา้ร่วม
กิจกรรม 
2. ด้านคุณภาพ  
   2.1 นกัเรียนมีทกัษะทาง
ภาษาเพิ่มข้ึน 
  2.2 นกัเรียนมีจิตส านึกรัก
ในชุมชน 

1. ด้านปริมาณ  
นกัเรียนระดบัชั้น ม.ตน้ และ ม.ปลาย 
จ านวนร้อยละ 95 ของนกัเรียน
ทั้งหมด เขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ด้านคุณภาพ  
   2.1 นกัเรียนมีทกัษะทางภาษา
เพิ่มข้ึน 
  2.2 นกัเรียนมีจิตส านึกรักในชุมชน 
 
 

  มาตรฐานท่ี 5 
 ตวับ่งช้ีท่ี 5.1-5.4 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที ่4    ส่งเสริมประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และเครือข่ายสู่ความเป็นสากล  
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
1. พฒันาระบบงาน 1. ดา้นปริมาณ (ระบุ 1. ดา้นปริมาณ (ระบุจ านวน) มาตรฐานท่ี 9 
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ประชาสัมพนัธ์  
 

จ านวน) 
  1.1 นกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน หน่วยงานองคก์ร 

  1.1 นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
หน่วยงานองคก์รต่างๆร้อยละ 95 ไดรั้บ
ข่าวสารความเคล่ือนไหวจากโรงเรียน 

ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
 ต่างๆร้อยละ 95 ไดรั้บ

ข่าวสารความเคล่ือนไหว
จากโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
2.  ดา้นคุณภาพ (บรรยายถึง
คุณภาพท่ีได)้ 
   2.1 นกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชนใหก้ารสนบั 
สนุนงานประชาสัมพนัธ์
ดว้ยดีตลอดมา รวมทั้ง
ไดรั้บข่าวสารของโรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยัโดยทัว่กนั           

   ภูเก็ตวทิยาลยั 
2.  ดา้นคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพท่ี
ได)้ 
2.1 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนให้
การสนบัสนุนงานประชาสัมพนัธ์ดว้ยดี
ตลอดมา รวมทั้งไดรั้บข่าวสารของ
โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัโดยทัว่กนั           

 

2.งานเครือข่าย
ผูป้กครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดา้นปริมาณ (ระบุ
จ านวน) 
  1.1  ผูป้กครอง ชุมชน 
หน่วยงานองคก์รต่างๆร้อย
ละ 95 มีความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัโรงเรียน 
2. ดา้นคุณภาพ (บรรยายถึง
คุณภาพท่ีได)้ 
   2.1 ผูป้กครอง และชุมชน

ใหก้ารสนบัสนุนการ

ด าเนินกิจกรรมในดา้น

ต่างๆในสถานศึกษา ดว้ย

1. ดา้นปริมาณ (ระบุจ านวน) 
  1.1  ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน
องคก์รต่างๆร้อยละ 95 มีความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัโรงเรียน 
2. ดา้นคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพท่ี
ได)้ 
   2.1 ผูป้กครอง และชุมชนใหก้าร

สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมในดา้น

ต่างๆในสถานศึกษา ดว้ยความเตม็ก าลงั 

และดว้ยความเตม็ใจ           

 
 

มาตรฐานท่ี 9 
ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 
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โครงการ/กจิกรรม 
 

ความเตม็ก าลงั และดว้ย

ความเตม็ใจ    

        

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
 
 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
 

 
 
 
 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 

3. งานพฒันาระบบงาน
สัมพนัธ์ชุมชน 
- กิจกรรมท่ี 1 งาน
สัมพนัธ์ชุมชน 
 

1. ดา้นปริมาณ (ระบุ
จ านวน) 
    1.1. ชุมชน หน่วยงาน
องคก์รต่างๆร้อยละ 95 
ไดรั้บข่าวสารความ
เคล่ือนไหวจากโรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยั 
2.  ดา้นคุณภาพ (บรรยายถึง
คุณภาพท่ีได)้ 
   2.1. ชุมชนใหก้าร
สนบัสนุนงานสัมพนัธ์
ชุมชนดว้ยดีตลอดมา 
รวมทั้งไดรั้บข่าวสารของ
โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 

1. ดา้นปริมาณ (ระบุจ านวน) 
    1.1. ชุมชน หน่วยงานองคก์รต่างๆ
ร้อยละ 95 ไดรั้บข่าวสารความ
เคล่ือนไหวจากโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
2.  ดา้นคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพท่ี
ได)้ 
   2.1. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนงาน
สัมพนัธ์ชุมชนดว้ยดีตลอดมา รวมทั้ง
ไดรั้บข่าวสารของโรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยั 

มาตรฐานท่ี 9 
 ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 
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 1.2 ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามนโยบายพเิศษ 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
1.โครงการสนอง
พระราชด าริ(ธนาคาร
โรงเรียน) 

1 ดา้นปริมาณ (ระบุ
จ านวน) 
  1.1   นกัเรียน โรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยั ร้อยละ 60 
เขา้รับการบริการกบั
ธนาคารโรงเรียน  
 1.2  ครู และบุคลากร 
โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
ร้อยละ 60 เขา้รับการ
บริการกบัธนาคาร
โรงเรียน 
2  ดา้นคุณภาพ (บรรยาย
ถึงคุณภาพท่ีได)้ 
  2.1   ครู  นกัเรียนและ
บุคลากร โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยั มีการประหยดั 
วนิยัในการออมด ารงชีวติ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2.  คณะครู  นกัเรียน
และบุคลากร มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความพอเพียง
ในการใชจ่้ายใน
ชีวติประจ าวนั 

1 ดา้นปริมาณ  
นกัเรียน ครูและบุคลากร 
โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั ร้อย
ละ 96.88 เขา้รับการบริการ
กบัธนาคารโรงเรียน  
2  ดา้นคุณภาพ  
  2.1   ครู  นกัเรียนและ
บุคลากร โรงเรียนภูเก็ต
วทิยาลยั มีการประหยดั 
วนิยัในการออมด ารงชีวติ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2.  คณะครู  นกัเรียน
และบุคลากร มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความพอเพียง
ในการใชจ่้ายใน
ชีวติประจ าวนั 

มาตรฐานท่ี   15 
ตวับ่งช้ีท่ี   15.1-15.2 
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โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 
2. อาเซียนศึกษา 1 ดา้นปริมาณ (ระบุ

จ านวน) 
  1.1   นกัเรียน โรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยั 3,200 คน 
ครู จ  านวน 150 คน  
ประชาชนทัว่ไปไม่ต ่ากวา่ 
3,000 คน มีแหล่งเรียนรู้
และมีความพอใจเก่ียวกบั
อาเซียน  
 1.2  นกัเรียน โรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยั 3,200 คน 
ได ้รับการพฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันา
ศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ตามสาระสากลใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2  ดา้นคุณภาพ (บรรยาย
ถึงคุณภาพท่ีได)้ 
  2.1   นกัเรียน โรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยั ร้อยละ 90 
ไดเ้ขา้ใชศู้นยอ์าเซียน
ศึกษา และร้อยละ 80  
ไดรั้บการพฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันา

1 ดา้นปริมาณ  
  1.1   นกัเรียน โรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยั ร้อยละ 100 
ครูทุกคนประชาชนทัว่ไป
ไม่ต ่ากวา่ 3,000 คน มีแหล่ง
เรียนรู้และมีความพอใจ
เก่ียวกบัอาเซียน  
 1.2  นกัเรียน โรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยัร้อยละ 100  
ได ้รับการพฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันา
ศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ตามสาระสากลในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2  ดา้นคุณภาพ  
  2.1   นกัเรียน โรงเรียน
ภูเก็ตวทิยาลยั ร้อยละ 90 ได ้
เขา้ใชศู้นยอ์าเซียนศึกษา 
และร้อยละ 80  ไดรั้บการ
พฒันา ส่งเสริม
ความสามารถและพฒันา
ศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 

มาตรฐานท่ี   15 
ตวับ่งช้ีท่ี   15.1-15.2 
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ศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

 
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที.่./ตัวบ่งช้ีที.่.) 

3โครงการ  To Be 
Number One  
โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั 
 

1  ด้านปริมาณ 
นกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม To Be Number 
One  
2   ด้านคุณภาพ  
1. นกัเรียนร้อยละ 95   มี
ความรู้ ความเขา้ใจ มี
ความมัน่ใจในศกัยภาพ
ของตนเอง ภายใต้
เจตนารมณ์ท่ีวา่ "เป็นหน่ึง
ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งยาเสพ
ติด"  
 2. โรงเรียนไดค้น้พบ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษเป็นหน่ึงไดโ้ดยไม่
พึ่งยาเสพติด 
 

1  ด้านปริมาณ 
นกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม To Be Number 
One  
2   ด้านคุณภาพ  
1. นกัเรียนร้อยละ 95   มี
ความรู้ ความเขา้ใจ มีความ
มัน่ใจในศกัยภาพของ
ตนเอง ภายใตเ้จตนารมณ์
ท่ีวา่ "เป็นหน่ึงไดโ้ดยไม่
ตอ้งพึ่งยาเสพติด"  
2. โรงเรียนไดค้น้พบ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษเป็นหน่ึงไดโ้ดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด 
 

มาตรฐานท่ี   15 
ตวับ่งช้ีท่ี   15.1-15.2 
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 
คุณภาพ 
(ร้อยละ) 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย
อยา่งสม ่าเสมอ 

99.14 1. บริการสุขภาพนกัเรียน 
2. เฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ
นกัเรียน 
3.การแข่งขนักีฬาไตรภาคี 
4.โครงการฟ้าขาวเกมส์ 
5. โครงการแข่งขนักีฬาจงัหวดั 
6. การแข่งขนักีฬาลีกคพั 
7. โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 
8. การวดัสมรรถภาพทางกาย 
9.โครงการป้องกนัสารเสพติด
และโรคเอดส์ 
10. โครงการทู บี นมัเบอร์วนั 
11. งานแนะแนว 
12. กิจกรรมงานปีใหม่และวนั
เด็กแห่งชาติ 
13. กิจกรรม PKW Contest 
14. วงโยธวาทิต  
15. กิจกรรมชุมนุมศิลปะ ดนตรี 

2. มีน ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

92.56 

3. ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั 
อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

99.45 

4. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม 

99.68 

5. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 99.29 
6. สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์/ กีฬา/นนัทนาการตามจิตนาการ 
99.52 

เฉลีย่ 98.27 
 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 
 

ดีเยีย่ม 
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นาฏศิลป์ กีฬา และนนัทนาการ 
            
           1. วิธีการพฒันา โรงเรียนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นกัเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ เช่น 
ตรวจสุขภาพ อบรม จดัป้ายนิเทศ จดันิทรรศการ กิจกรรมกีฬาการประกวดร้องเพลง วาดภาพ และการแสดง 
มีการเปิดชุมนุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนนัทนาการ  
           2. ผลการพัฒนา  นักเรียนรู้จักการดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวยั ปฏิบติัตนพน้จากภยัส่ิงเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ รู้จกัเขา้ใจและ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง กล้าแสดงออก สามารถปรับตวัเข้ากับผูอ่ื้นได้ เห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นนัทนาการ เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งมีความสุข 
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เปิด
โอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรม และส่งเสริมให้นกัเรียนมีผลงานในระดบัท่ี
สูงข้ึน 
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    มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 96.21 1. งานพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
2. กิจกรรมนกัเรียนดีศรี ภ.ว. 
3. กิจกรรมสายใยลูก ภ.ว. 
4. กิจกรรมรู้จกัตน รู้จกัคน รู้จกั
เรียน 
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
6. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
7. กิจกรรมอาสา ยวุกาชาด 
8. กิจกรรมวนัไหวค้รู 
9. กิจกรรมวนัส าคญัชาติกษตัริย ์ 
10. งานวฒันธรรมกะทู ้งาน
ถนนถลาง งานยอ้นอดีต 
11. งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
11. หอ้งเรียนสีเขียว 
12. โรงเรียนสวยดว้ย 5 ส. 

2. เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 99.68 
3. ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 99.14 
4. ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 
99.39 

เฉลีย่ 98.60 

 
 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 
 
 

ดีเยีย่ม 

          
           1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนด าเนินกิจกรรมต่างๆให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ด้วยงานส่งเสริมวินัยนักเรียนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมพฒันาสังคมและสาธารณประโยชน์  
กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวฒันธรรมต่าง ๆ และให้
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และร่วมกนัพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
           2. ผลการพฒันา ผูเ้รียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นักเรียนเป็นผู ้ท่ี มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ยึดมั่นในระบอบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ยอมรับและเห็นความงดงามในความแตกต่างทางวฒันธรรม รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม เขา้ร่วม
กิจกรรมโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเตม็ใจ 
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           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ท่ีพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์เช่นความเอ้ืออาทร ความกตญัญูกตเวที ความตระหนกัรู้คุณค่าส่ิงแวดลอ้ม ให้มีความครอบคลุม
นกัเรียนมากยิง่ข้ึน  
   มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง 
                    อย่างต่อเน่ือง 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

99.36 1.กิจกรรมห้องสมุด 
2.กิจกรรม ยอดนกัอ่าน 
3. การจดัการเรียนรู้ในรายวชิา
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
ภาษาฝร่ังเศส  
4.การจดัการเรียนรู้ในรายวชิา
โครงงานวทิยาศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์ โครงงานอาชีพ 
5. งานด าเนินการประเภทวชิา
คอมพิวเตอร์  

 

2. มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งค  าถาม
เพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

99.33 

3. เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหวา่งกนั 

99.52 

4. ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 99.29 
เฉลีย่ 99.37 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

            
            
           1. วิธีการพฒันา โรงเรียนด าเนินกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด และส่งเสริมให้
ค้นควา้ หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ ในการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ครูจดัการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการกลุ่ม ฝึกการท างานเป็นทีม  และใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน    
           2. ผลการพฒันา นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน มีทกัษะในการอ่าน ฟัง 
ดู พูด เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม สามารถแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร สืบคน้และน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเช่น จดั
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด,มุมนกัอ่าน  
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 มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
                 อย่างมีสติ สมเหตุผล 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสาร
โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

99.48 1.  การจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
2. โครงการส่งเสริมและพฒันา
ความเป็นเลิศ 
3. โครงการเขา้ค่ายคณิตศาสตร์  
4. กิจกรรมลูกเสือ  
5. การแข่งขนัโครงงาน
วทิยาศาสตร์ 

2. น าเสนอวธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการ
ของตนเอง 

98.85 

3. ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ 

99.14 

4. มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 

99.20 

เฉลีย่ 99.17 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม  
            
           1. วิธีการพฒันา โรงเรียนสนบัสนุนให้ครูจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างมีระบบ ให้นกัเรียนสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู ส่ือสารโดยการพูดและเขียนตามความคิดของ
ตนเอง จดักิจกรรมให้นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีความแปลกใหม่ มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 
           2. ผลการพฒันา นกัเรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟังและดู โดยแยกแยะ
ขอ้เท็จจริง รายละเอียดได ้สามารถน าเสนอความคิด วิธีแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยใชภ้าษาพูดหรือเขียน หรือดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายของตนเอง  สามารถก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังาน มีความสามารถในการคิดริเร่ิม 
สามารถสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานดว้ยตนเอง 
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะจดัโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และฝึกฝนให้นักเรียนมีผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ เช่นโครงงาน
วทิยาศาสตร์ เพื่อส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัและไดรั้บรางวลัใหม้ากยิง่ข้ึน 
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มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

70.22 1.  การจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
2.โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 
3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
4. การจดัการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่มาตรฐาน
การศึกษา 
5. โครงการติว O-Net  
6. ชัว่โมงวชิาการ 
7.งานหอ้งเรียนพิเศษ 

2. ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

99.33 

3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

94.64 

4. ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 82.65 
เฉลีย่ 86.71 

 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

ดีมาก 

                    
           1. วิธีการพฒันา โรงเรียนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
เช่น การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ใช้กระบวนการท่ีหลากหลายในการจดัการ
เรียนการสอน จดัชัว่โมงวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิสนบัสนุนให้ความร่วมมือกบัเครือข่ายผูป้กครอง ในการ
จดัโครงการติว   ของหน่วยงานต่างๆ  และส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพฒันาผูเ้รียน
เตม็ตามศกัยภาพ 
           2. ผลการพฒันา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนนักเรียนมีสมรรถนะส าคญัเป็นไปตาม
หลกัสูตร มีผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในระดบัดีมาก และมีผลการทดสอบในระดบัชาติ
สูงข้ึน 
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต ส่งเสริมให้ครูพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ให้หลากหลาย เน้น
การคิดวเิคราะห์และส่งเสริมสมรรถภาพของผูเ้รียนให้มากข้ึน จดัชัว่โมงวิชาการ จดัโครงการพี่ติวนอ้ง เพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิและผลการทดสอบในระดบัชาติของนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 



104 

 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจต 
                 คติต่ออาชีพสุจริต 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 99.24 1.งานบริการสมาชิกสหกรณ์
ร้านคา้ 
2.พฒันาการเรียนรู้กลุ่มการงาน
อาชีพ  คหกรรม เกษตรกรรม 
ธุรกิจ 
3.งานบริการแนะแนว 
4. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
5. งานสารวตัรนกัเรียน 
6.งานธนาคารโรงเรียน 
7. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

2. ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

99.74 

3. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 99.14 
4. มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้

เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
99.20 

เฉลีย่ 99.33 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

            
           1. วิธีการพฒันา โรงเรียนด าเนินกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ดว้ยการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาการงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี ฝึกให้ผูเ้รียนพฒันาการท างานดว้ยกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ 
อาสายุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมห้องสมุด จดัให้นักเรียนไดฝึ้กประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ตามอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ  
           2. ผลการพฒันา ผูเ้รียนสามารถท างานอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผน
อยา่งรอบคอบ เอาใจใส่ มานะพากเพียร ท างานตามเป้าหมายท่ีวางไวจ้นส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ ท างานอยา่งมี
ความสุข มีความรู้สึกดีต่ออาชีพสุจริต  
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกกระบวนการท างานของ
นกัเรียน น านกัเรียนไปทศันศึกษาตรงกบัอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจในอนาคต  
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้น
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงค ์

100 1.การวเิคราะห์หลกัสูตร
สถานศึกษาสู่แผนการจดัการ
เรียนรู้ 
2. การวเิคราะห์ผูเ้รียน 
3.การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
4. การสร้างส่ือนวตักรรม 
5. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
6. การสร้างเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผล 
7. การประเมินตามสภาพจริง 
8. กิจกรรมแนะแนว 
9. กิจกรรมโฮมรูม 
10. งานวจิยัในชั้นเรียน 
11. การบนัทึกหลงัสอน 
12.รายงานการประชุมวชิาการ 
13.รายงานการประชุมกลุ่มสาระ 
14.รายงานกิจกรรมโฮมรูม 
15. รายงานการนิเทศติดตามฝ่าย
วชิาการ 
 

 

2. ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้
ขอ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

100 

3. ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

97.40 

4. ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ผนวกกบัการ
น าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินบูรณาการใน
การจดัการเรียนรู้ 

94.80 

5. ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

96.10 

6. ครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่
ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความ
เสมอภาค 

100 

7. ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ใน
วชิาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 

100 

8. ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

100 

9. ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

100 

เฉลีย่ 98.70 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 
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            1. วธีิการพฒันา โรงเรียนมีการสนบัสนุนให้ครูปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ดว้ยโครงการอบรมและพฒันาบุคลากร จดัประชุมครูประจ าทุกเดือน นิเทศติดตามการ
ท างาน สร้างขวญัและก าลงัใจใหค้รูในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
           2. ผลการพฒันาจากการนิเทศติดตามพบวา่ ครูทุกคนปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวชิาชีพ 
และมาตรฐานวิทยฐานะตามต าแหน่ง ดว้ยความมุ่งมัน่ ทุ่มเทการสอนอยา่งเต็มเวลา และเต็มความสามารถ
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลจาก
โครงการพฒันาครูทั้งระบบมีครูหลายท่านท่ีสามารถท าคะแนนไดใ้นระดบัสมรรถนะสูง (Master teacher)  
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะด าเนินการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในดา้นการวจิยั การวดัผล ประเมินผล ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อน า
ผลมาพฒันาการจดัการเรียนการสอน  และสร้างขวญัและก าลงัใจใหเ้กิดข้ึนกบัครู  
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          มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ี
เนน้การพฒันาผูเ้รียน 

99.70 1. งานสารสนเทศ 
2. แผนปฏิบติัการประจ าปี 
3. แผนกลยทุธ์สถานศึกษา 
4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
5. รายงานการประชุมสมาคม
ผูป้กครอง 
6. สมาคมศิษยเ์ก่า 
7. ผูป้กครองเครือข่าย 
8. การประชุมผูป้กครอง 
9. การประชุมครู 
10. การนิเทศติดตาม 
11. การส ารวจความพึงพอใจ
ของผูป้กครอง 
12.รายงานการวิจยัดา้นการ
บริหาร 

2. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ขอ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้ง
ดา้นวชิาการและการจดัการ 

97.66 

3. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

98.59 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

97.36 

5. นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจดัการศึกษา 

97.66 

6. ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

97.33 

เฉลีย่ 98.05 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

            1. วธีิการพฒันา มีการประชุมผูบ้ริหารจนท าให้โรงเรียนสามารถก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน
อยา่งมีระบบ ก าหนดแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีเป็นวงจร PDCA  และใชโ้รงเรียนเป็นฐานก าหนดแผนกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี  
           2. ผลการพัฒนา ผู ้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสู่การ
ปฏิบติังาน มีความสามารถในการเป็นผูน้ ามีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และบริหารจดัการศึกษา     
โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการก าหนดนโยบายพัฒนาสถานศึกษาและผู ้เรียน  มีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไวโ้ดยใชว้งจร PDAC  
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต เนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสใหห้น่วยงานอ่ืน ๆ เขา้มา
มีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบการพฒันาโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน ครู และผูป้กครองมาก
ข้ึน น าแนวความคิดต่าง ๆ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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  มาตรฐานที ่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                           อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด 

96.40 1. งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2. งานเครือข่ายผูป้กครอง 
3. งานสัมพนัธ์ชุมชน 
4. การมอบทุนการศึกษา 
5. งานศิษยเ์ก่าประจ าปี 
 
 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

97.99 

3. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษา 

96.49 

เฉลีย่ 96.96 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 
            
           1. วธีิการพฒันา โรงเรียนก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งชดัเจน รับฟังการ
แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาสถานศึกษา  
           2. ผลการพฒันา คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถก ากบั ติดตาม ดูแลและขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาร่วมก าหนดอตัลกัษณ์ เอกลกัลกัษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาสถานศึกษา
เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพฒันาสถานศึกษาเช่นร่วมจดัท ามาตรฐานการศึกษา ร่วมวิพากษ์
หลกัสูตร และใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
           3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต โรงเรียนจะเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องและคณะกรรม
สถานศึกษาเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา
กระบวนการปฏิบติังานของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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 มาตรฐานที ่10   สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรมพฒันา 
                             คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ิน 

94.27 1. พฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล 
2. การวพิากษห์ลกัสูตร 
3. การนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตร 
4. กิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ี 
5. หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
6. การจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและ 1 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
7. การนิเทศภายใน 
8. ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
9.จดัอบรมครูเครือข่ายร่วมพฒันา  

2. จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียน
ตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ 

94.33 

3. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และความ
สนใจของผูเ้รียน 

94.99 

4. สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียน
ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

95.86 

5. นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

97.54 

6. จดัระบบดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

95.86 

เฉลีย่ 95.48 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 
        
           1. วิธีการพฒันา โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกแบบโครงสร้างใหมี้รายวชิาเพิ่มเติม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีหลากหลาย 
ให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จดัท าวิพากษ์หลักสูตร มีการนิเทศติดตาม
ก ากบัดูแลการใชห้ลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพ น าผลการนิเทศมาปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป  
           2. ผลการพฒันา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีรายวิชาท่ีสอดคล้องกบัหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน มีรายวิชาเพิ่มเติมและมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี
หลากหลาย  ตรงตามความถนดั ความสามารถ ความสนใจ 
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะจดัการวิพากษ์หลกัสูตรเพิ่มเติมเพื่อรับฟังแนวการจดั
การศึกษา จากมหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด ผูป้กครองและชุมชน และน ามาพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความถนดัความสนใจ และความตอ้งการของทอ้งถ่ินมากยิง่ข้ึน  
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   มาตรฐานที ่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันา 
                              เต็มศักยภาพ 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง 
สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่ม
ร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

93.49 1. งานรักษาความปลอดภยัของ
สถานศึกษา 
2. งานซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์
3. งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี 
4. งานปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน 
5. งานรักษาความสะอาด 
6. พฒันาหอ้งนาฏศิลป์ 
หอ้งปฏิบติัการภาษาไทย หอ้งบริการ
แนะแนว  
7. โรงเรียนสวยดว้ย 5 ส 
9. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
10. งานหอ้งสมุด 
11.งานก าจดัลูกน ้ายงุลาย 
12.งานโภชนาการ 

2. จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัของผูเ้รียน 

94.87 

3. จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลย ี
สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

94.33 

เฉลีย่ 94.23 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

        1. วิธีการพฒันา โรงเรียนมีโครงการ/งานท่ีส่งเสริมให้มีการจดัสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวก 
อย่างพอเพียง ใช้การได้ดี ปรับปรุงให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ สอดคลอ้งกบัความสนใจของนักเรียน 
โดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากชุมชนมีการบริการส่ือและเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียนใช้
ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล  
        2. ผลการพฒันา โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนและห้องปฏิบติัการเพียงพอกบั
จ านวนนักเรียน มีความสะดวกและมีความปลอดภยัในการจดัการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อ
การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม เช่น ศูนยอ์าเซียน ห้องเรียนขงจ่ือ และห้องสมุด 100 ปี นกัเรียนรู้จกัดูแลตนเองให้
มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง รู้จกัป้องกนัตนเองจากอุบติัเหตุ 
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะปรับปรุงทศันียภาพในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการ
สอนยิ่งข้ึน หางบประมาณพฒันาห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่าง ๆ เพิ่มข้ึน เพื่อ
ใช้ในการจดัการเรียนการสอนและการศึกษาคน้ควา้ จดัระบบบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศและการ
บริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในห้องสมุด 100 ปีใหม้ากยิง่ข้ึน 
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มาตรฐานที ่ 12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 100.00 1. งานประกนัคุณภาพภายใน 
2. ก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
3. จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 
4. จดัท าแผนกลยทุธ์ 
5. งานสารสนเทศ 
6. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
7. จดัท ารายงานประจ าปี 
8. จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

2. จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

100.00 

3. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศใน
การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

100.00 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

100.00 

5. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

100.00 

6. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายการประเมิน
คุณภาพภายใน 

100.00 

เฉลีย่ 100.00 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 
            
          1. วิธีการพฒันา โรงเรียนมีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฏกระทรวง
อย่างเป็นระบบ 8 ระบบ เช่น ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินภายใน น าผลการประเมินคุณภาพมาใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง  โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจและสามารถตรวจสอบได ้
           2. ผลการพฒันา ครูและบุคลากรมีความตระหนักและให้ความร่วมมือในการประกนัคุณภาพของ
สถานศึกษา  โรงเรียนมีมาตรฐานสถานศึกษาและสามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานสถานศึกษา โดยมี
ระบบนิเทศติดตามท่ีเป็นรูปธรรม  ท าใหก้ารปฏิบติังานตามมาตรฐานมีผลการประเมินดีข้ึนทุกมาตรฐาน  
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะน าผลการวิจยัมาปรับปรุงการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในและระบบสารสนเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        มาตรฐานที ่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
                                  เรียนรู้ 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

96.42 1. การอบรมสัมมนาเพื่อพฒันา
บุคลากร 
2. งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
3. ประเภทวชิาคอมพิวเตอร์ 
4. กิจกรรมทศันศึกษา 
5. งานสัมพนัธ์ชุมชน 
6. งานประชาสัมพนัธ์ 
7. พฒันาส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลย ี 
8. การศึกษาดูงานของโรงเรียน
อ่ืน 
9. โรงเรียนคู่พฒันา  

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

98.29 

เฉลีย่ 97.35 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 
           1. วิธีการพฒันา โรงเรียนด าเนินกิจกรรมในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ด้วยการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ส่งเสริมให้น านักเรียนไปสู่แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
           2. ผลการพฒันา โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียน นกัเรียนมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
เผยแพร่ความรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะพฒันาส่ือ นวตักรรม และแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการของนักเรียนให้มากข้ึน สนับสนุนให้นักเรียน ครูใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร่วมกนัสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
           มาตรฐานที ่ 14   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
                                  ทีก่ าหนดขึน้ 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
เป้ าหมาย วิสั ยทัศน์  ป รัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา (อตัลกัษณ์  คือ   ฉลาด  แจ่มใส จิตใจ
งาม  เอกลกัษณ์ คือ ตน้แบบนกัเรียนเก่ง  โรงเรียนดี   
ภาคีเครือข่ายผูป้กครองเขม้แขง็) 

95.65 1.แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
2.รายงานโครงการ 
3.งานสารสนเทศ 
4.งานประกนัคุณภาพภายใน 
5.รายงานการปฏิบติังาน
ประจ าปี 
6.งานหอ้งเรียนพิเศษ 
 

2. ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

97.42 

เฉลีย่ 96.54 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 
 
           1. วิธีการพฒันา โรงเรียนมีการวิเคราะห์เป้าหมายวิสัยทศัน์ ปรัชญา จุดเน้น เพื่อก าหนดอตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์  โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองคก์รภายนอก แลว้ด าเนินกิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
           2. ผลการพฒันา โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติังานประจ าปี อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ท่ีสอดคลอ้ง
กบั วิสัยทศัน์ เป้าหมาย ปรัชญาของโรงเรียน โดยก าหนดอตัลกัษณ์คือ ฉลาด  แจ่มใส จิตใจงาม  เอกลกัษณ์ 
คือ ตน้แบบนกัเรียนเก่ง  โรงเรียนดี   ภาคีเครือข่ายผูป้กครองเขม้แข็ง   และมีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ไดแ้ก่  โครงการห้องเรียนพิเศษ    งานเครือข่ายผูป้กครอง   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ     โครงการการ
จดัการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียน 
แลว้ก าหนดเป็นแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบนั   
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 

    มาตรฐานที ่15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา 
                             และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

1. จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

97.26 1.โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี
อยา่งมีคุณภาพ 
2.งานทูบีนมัเบอร์วนั 
3.งานธนาคารโรงเรียน 
4.งานหอ้งเรียนสีเขียว 
5.ศูนยอ์าเซียนศึกษา 
6.โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 96.14 
เฉลีย่ 96.70 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 
           1. วิธีการพฒันา โรงเรียนจดักิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  และนโยบายของเขตพื้นท่ี
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล เช่นโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ  
งานทูบีนมัเบอร์วนั  งานธนาคารโรงเรียน ศูนยอ์าเซียนศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล   งานห้องเรียนสีเขียว   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เพื่อยกระดบัคุณภาพโรงเรียนให้สูงข้ึน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
           2. ผลการพฒันา โรงเรียนจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งและตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  และสามารถพัฒนานักเรียนให้ก้าวทันกับโลกปัจจุบัน   พร้อมท่ีก้าวสู่การเป็นสังคม
ประชาคมอาเซียน  
           3. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนจะด าเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษารอบในทศวรรษท่ีสองอยา่งมีคุณภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
    

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

     
 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง 
                  ประสงค ์

     

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย 
                  ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่ง 
                  ต่อเน่ือง 

     

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็น 
                  ระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาได ้
                  อยา่งมีสติสมเหตุผล 

     

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม 
                  หลกัสูตร 

     

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน  
                  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดี 
                  ต่ออาชีพสุจริต 

     

ด้านการจดัการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ีอยา่งมี 
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     
 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ีอยา่งมี 
                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และ 
                  ชุมชน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาท หนา้ท่ีอยา่งมี 
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรกระบวนการ 
                  เรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ 
                  บริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

     

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ 
                  สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

     

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน
ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     
 

ด้านมาตรฐานการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนว 
                  ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและ 
                  ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

     
 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดบัคุณภาพ    ดีเยีย่ม 
มีค่าเฉล่ีย  97.03 
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 4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
     4.1 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน  
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 449 6 25 57 83 124 87 45 21 153 34.08 
คณิตศาสตร์ 449 33 32 32 53 57 54 40 148 242 53.88 
วทิยาศาสตร์ 449 17 43 24 48 55 60 41 161 262 58.35 
สังคมศึกษาฯ 399 2 6 16 28 58 76 86 127 289 72.43 
สุขศึกษาและพลศึกษา 449 - 1 1 3 17 23 14 390 427 95.10 
ศิลปะ 449 2 12 29 46 90 87 83 100 270 60.13 

การงานอาชีพฯ 224 6 - 2 9 13 32 39 123 194 86.61 
ภาษาต่างประเทศ 407 31 34 37 38 44 46 39 138 223 54.8 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 509 11 31 53 98 103 77 91 45 213 41.85 
คณิตศาสตร์ 509 22 33 53 50 58 56 60 171 287 56.39 
วทิยาศาสตร์ 509 21 20 52 85 76 122 77 59 258 50.69 
สังคมศึกษาฯ 509 20 11 20 48 110 179 103 44 326 64.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา 509 8 11 16 42 56 75 67 241 383 75.25 
ศิลปะ 431 7 5 4 25 27 37 45 286 368 89.10 
การงานอาชีพฯ 509 2 3 7 26 27 25 53 371 449 88.22 
ภาษาต่างประเทศ 509 32 46 52 51 71 85 56 113 254 49.90 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 504 - 36 77 103 97 117 58 16 191 37.9 
คณิตศาสตร์ 504 - 99 53 61 48 49 32 162 243 48.21 
วทิยาศาสตร์ 585 1 60 74 77 69 57 77 170 304 51.97 
สังคมศึกษาฯ 504 - 27 32 46 66 110 114 109 333 66.07 
สุขศึกษาและพลศึกษา 504 - 1 1 6 8 70 41 377 488 96.83 
ศิลปะ 504 - - - - - 3 33 468 504 100 
การงานอาชีพฯ 155 - 10 9 5 15 15 9 92 86 55.48 
ภาษาต่างประเทศ 504 - 54 39 58 52 48 64 189 301 59.72 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

 
จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
 

0 
 

1 
 

1.5 
 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 584 23 56 69 118 127 124 56 11 191 32.71 
คณิตศาสตร์ 584 98 129 36 56 46 54 41 120 215 36.82 
วทิยาศาสตร์ 391 - - 4 23 26 57 54 227 338 86.45 
สังคมศึกษาฯ 584 28 27 41 83 106 144 100 52 296 50.68 
สุขศึกษาและพลศึกษา 584 28 27 41 83 106 144 100 52 296 50.68 
ศิลปะ 584 2 2 - 3 10 75 145 293 513 87.84 
การงานอาชีพฯ 598 - 8 19 28 14 166 144 211 521 87.12 
ภาษาต่างประเทศ 584 48 76 84 78 57 73 57 107 237 40.58 



119 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่1 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 544 1 50 69 109 153 86 61 15 162 29.78 
คณิตศาสตร์ 544 1 179 37 37 38 35 33 184 252 46.32 
วทิยาศาสตร์ 396 - 2 16 21 37 40 62 218 320 80.8 
สังคมศึกษาฯ 544 2 39 38 72 112 108 110 63 281 51.65 
สุขศึกษาและพลศึกษา 544 - - 3 30 78 133 121 178 432 79.41 
ศิลปะ 544 1 22 10 12 14 21 47 417 485 89.15 
การงานอาชีพฯ 525 1 11 11 28 20 128 98 228 454 86.48 
ภาษาต่างประเทศ 544 - 55 89 69 71 85 60 115 260 47.79 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่1 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 566 1 13 29 97 130 147 110 39 296 52.3 
คณิตศาสตร์ 566 1 93 40 59 36 49 31 257 337 59.54 
วทิยาศาสตร์ 410 - 18 12 27 24 31 34 264 329 80.24 
สังคมศึกษาฯ 566 - 6 15 38 83 162 164 98 424 74.91 
สุขศึกษาและพลศึกษา 566 - 5 5 9 16 49 64 417 530 93.64 
ศิลปะ 566 - 13 2 12 13 41 124 361 526 92.93 
การงานอาชีพฯ 363 1 9 6 9 23 27 67 221 315 86.78 
ภาษาต่างประเทศ 566 1 89 68 101 18 83 49 97 229 40.46 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 445 1 6 16 45 74 104 108 91 303 68.08 
คณิตศาสตร์ 445 16 18 39 32 37 55 50 198 303 68.08 
วทิยาศาสตร์ 445 1 20 28 50 35 67 68 176 311 69.89 
สังคมศึกษาฯ 445 10 15 39 53 59 100 77 92 239 53.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 445 - 1 - - 4 12 8 420 440 98.88 
ศิลปะ 445 1 6 23 39 53 66 79 178 323 71.58 
การงานอาชีพฯ 149 - - - - 5 13 8 123 144 96.64 
ภาษาต่างประเทศ 445 25 32 38 70 52 61 53 114 228 51.24 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 501 - 11 42 50 88 122 111 77 310 61.88 
คณิตศาสตร์ 501 3 44 50 39 33 41 49 243 332 66.27 
วทิยาศาสตร์ 501 - 43 38 65 73 59 57 166 282 56.29 
สังคมศึกษาฯ 501 - 28 7 34 62 102 113 155 370 73.85 
สุขศึกษาและพลศึกษา 501 - 1 - 3 3 17 14 463 494 98.6 
ศิลปะ 501 1 35 14 21 24 32 57 317 406 81.04 
การงานอาชีพฯ 136 - - 3 4 5 20 16 88 124 91.18 
ภาษาต่างประเทศ 501 1 48 37 80 65 89 53 128 270 53.90 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 504 - 20 47 80 79 100 94 84 278 55.16 
คณิตศาสตร์ 504 1 64 62 60 45 46 51 175 272 53.97 
วทิยาศาสตร์ 504 1 45 70 85 70 56 50 127 223 46.23 
สังคมศึกษาฯ 504 - 27 31 60 74 92 89 131 312 61.9 
สุขศึกษาและพลศึกษา 504 - - - - - 3 3 498 504 100 
ศิลปะ 504 - - 17 31 37 58 57 304 419 83.13 
การงานอาชีพฯ 154 - 1 - 3 5 19 42 84 145 94.16 
ภาษาต่างประเทศ 504 - 129 60 75 56 59 44 81 184 36.51 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 581 39 25 47 96 122 136 72 37 245 42.17 
คณิตศาสตร์ 583 26 155 88 75 52 55 31 95 181 31.05 
วทิยาศาสตร์ 391 3 15 24 45 51 45 31 176 252 64.45 
สังคมศึกษาฯ 583 16 45 51 11 117 128 99 54 281 48.2 
สุขศึกษาและพลศึกษา 583 6 6 6 18 40 93 137 264 494 84.73 
ศิลปะ 581 14 16 18 32 48 110 129 213 452 77.8 
การงานอาชีพฯ 890 27 20 11 19 38 156 156 427 739 83.03 
ภาษาต่างประเทศ 583 35 94 79 105 72 66 43 87 196 33.62 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 545 20 8 25 58 85 121 107 121 349 64.04 
คณิตศาสตร์ 545 13 34 18 52 56 43 47 278 368 67.52 
วทิยาศาสตร์ 329 4 2 1 41 56 75 79 69 223 67.78 
สังคมศึกษาฯ 545 14 22 19 35 55 103 150 145 398 73.03 
สุขศึกษาและพลศึกษา 546 6 2 - 2 7 25 78 423 526 96.34 
ศิลปะ 545 29 24 33 32 33 99 99 196 394 72.30 
การงานอาชีพฯ 101 4 3 3 2 2 2 10 75 87 86.14 
ภาษาต่างประเทศ 545 34 71 75 98 68 71 49 71 191 35.05 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่2 จ านวน
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 566 1 13 29 97 130 147 110 39 296 52.3 
คณิตศาสตร์ 566 1 93 40 59 36 49 31 257 337 59.54 
วทิยาศาสตร์ 410 - 18 12 27 24 31 34 264 329 80.24 
สังคมศึกษาฯ 566 - 6 15 38 83 162 164 98 424 74.91 
สุขศึกษาและพลศึกษา 566 - 5 5 9 16 49 64 417 530 93.64 
ศิลปะ 566 - 13 2 12 13 41 124 361 526 92.93 
การงานอาชีพฯ 363 1 9 6 9 23 27 67 221 315 86.78 
ภาษาต่างประเทศ 566 1 89 68 101 18 83 49 97 229 40.46 
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    4.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากดัล่าง 

คณิตศาสตร์ 503   81.91 412 
ภาษาไทย 503   84.89 427 
วทิยาศาสตร์ 502   86.65 435 
สังคมศึกษา 502   85.66 430 
สุขศึกษาและพลศึกษา 502   88.65 445 
ศิลปะ 502   89.44 449 
การงานอาชีพฯ 502   83.47 419 
ภาษาองักฤษ 503   71.57 360 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากดัล่าง 

คณิตศาสตร์ 561   69.34 389 
ภาษาไทย 559   90.34 505 
วทิยาศาสตร์ 559   77.46 433 
สังคมศึกษา 558   84.05 469 
สุขศึกษาและพลศึกษา 559   87.65 490 
ศิลปะ 559   75.13 420 
การงานอาชีพฯ 559   82.29 460 
ภาษาองักฤษ 561   83.79 470 
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              4.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัทอ้งถ่ิน (คะแนน NT) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้รับ
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์        
ภาษาไทย        
วทิยาศาสตร์        
ภาษาองักฤษ        
 
   4.4 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 

 
ระดับช้ัน 

 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 445 394 36 15 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 500 437 36 27 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 504 448 38 18 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 582 433 128 21 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 544 445 78 21 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 566 507 42 17 - 

รวม 3,141 2,664 358 119 - 

เฉลีย่ร้อยละ 84.81 11.40 3.79 - 
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    4.5 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
 

 
ระดับช้ัน 

 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 445 330 79 36 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 500 369 95 36 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 504 382 72 50 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 588 433 128 18 9 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 544 387 140 17 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 566 419 118 29 - 

รวม 3,147 2,320 632 186 9 

เฉลีย่ร้อยละ 73.84 20.08 5.91 0.21 
 
       4.6 ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 

 
 

ระดับช้ัน 
 

 

 
 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน) 

กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมชุมนุม 
กจิกรรมบ าเพญ็

ประโยชน์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 445 445 - 445 - 442 3 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 500 500 - 500 - 457 1 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 504 504 - 503 1 504 - 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 588 588 - 588 - 583 5 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 544 544 - 541 4 537 5 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 566 566 - 563 2 565 1 

รวม 3,147 3,147 - 3,140 7 3,088 15 

เฉลีย่ 100 - 99.78 0.22 98.13 0.48 
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       4.7  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 5 ดา้น 
               1) ดา้นความสามารถในการส่ือสาร 
                   นักเรียนมีความสามารถในการส่งสารและรับสาร   มีวฒันธรรมในการใช้ภาษา  ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ   ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
               2) ดา้นความสามารถในการคิด 
                   นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วจิารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมได้
อยา่งเหมาะสม 
               3) ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา 
                   นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  
              4) ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
                  นักเรียนมีความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล 
                5) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
                    นกัเรียนมีความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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ตอนที ่4 
สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช้ 

 
 1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
     ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
          โรงเรียนด าเนินการจดัการศึกษาโดยใช้ระบบ PDCA และการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท าให้โรงเรียน
สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีวางไว ้ท าให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร มีทกัษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความรู้อนัเป็นสากล  มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภู มิปัญญาไทย   
และมีจิตสาธารณะท่ีท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม ครูมีศกัยภาพในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน รักและศรัทธาในวชิาชีพครู เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย ์หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัผูป้กครองและชุมชน
ไดดี้  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา มีการกระจายอ านาจ  บริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(SBM) ใชห้ลกัการมีส่วนร่วม  โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการของนักเรียน และมี
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนตามท่ีนักเรียนสนใจ นกัเรียนท่ีจบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในสถาบนัท่ีมี
ช่ือเสียงทั้งของรัฐและเอกชนและตรงกบัความตอ้งการของตนเองไดเ้ป็นจ านวนมาก ศิษยเ์ก่าของโรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลยัหลายคนท่ีเป็นผูน้ าของสังคม   ท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ น าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียนใน
หลายๆดา้น  ส่งผลให้ผูป้กครองและชุมชนรู้สึกพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน เกิดความศรัทธา 
ยนิดีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน และใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนทุกดา้นดว้ยดีเสมอมา 
 
 โครงการ/กจิกรรมทีป่ระสบความส าเร็จ 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. ธนาคารโรงเรียน   
    ส่งเสริมใหน้กัเรียน  ครู  มีวนิยัดา้นการออม 
    ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิตอาสา   บ าเพญ็ตนเพื่อ 

1. งบประมาณ 
2. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ 
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
4. ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
5. นกัเรียนมีความพร้อม 
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ช่ือโครงการ/กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
ประโยชน์ของสังคม 
4. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 
    ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเป็นเลิศดา้น 
วทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์    ภาษา  และ
เทคโนโลย ี
5. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
    ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้อนัเป็นสากล    มี
ความรักชาติ    มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
6. กิจกรรมทูบีนมัเบอร์วนั 
   ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักตนเอง  เป็นหน่ึงไดโ้ดย
ไม่ตอ้งพึ่งยาเสพติด 
7. โครงการจดัตั้งศูนยอ์าเซียนศึกษาในโรงเรียน 
   โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียน
กา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
     ส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถสูงไดเ้ตม็
ศกัยภาพ 
9.งานเครือข่ายผูป้กครอง 
     เครือข่ายผูป้กครองมีความเขม้แขง็  มีความ
พร้อมท่ีจะช่วยสนบัสนุนการจดัการศึกษาทุกๆ
ดา้น 

6. ครูมีมาตรฐานวชิาชีพ 
7.ชุมชนเขม้แขง็ 

 
 
 
 
 



129 

 

2. จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 
    ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 
     1. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และปฏิบติัตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตน
นบัถือมีความซ่ือสัตยสุ์จริต กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละเสียสละเพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่าในความเป็น
ไทย และด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 
     2. นักเรียนสนใจใฝ่รู้และเรียนรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผลจากการอ่านและการค้นควา้ ทั้ งจาก
หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ  และอินเตอร์เน็ต 
     3. นักเรียนมีการพฒันาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ จนช้ินงานสามารถจ าหน่ายเป็นรายได้ให้กับ
ตนเองและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
     4. นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีน ้ าหนกัส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ ์ร่าเริงแจ่มใส 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนครูและผูอ่ื้น 
      5. นกัเรียนมีความสามารถดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา เขา้ร่วมกิจกรรมจนมีผลงานปรากฏ 
จุดทีค่วรพฒันา 
     1. นกัเรียนควรมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆท่ีหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อให้รู้จกัคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อยา่งมีวจิารณญาณ จนสามารถพฒันาเป็นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาได ้
       2. นกัเรียนควรพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน นกัเรียนมีวินยั  มีความรับผดิชอบต่อการเรียน 
พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากบทเรียน ส่ือนวตักรรม ท่ีครูผูส้อนไดพ้ฒันาข้ึนมาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
ด้านการเรียนการสอน 
จุดเด่น 
      1. ครูมีความสามารถและประสบการณ์ดา้นจดัการเรียนรู้ และพฒันาตนเองจนมีผลงานทางวชิาการเป็น
ท่ีประจกัษ ์
      2. ครูเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน ท าใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการช่วยเหลือในทุกๆดา้น 
            โรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยัมีครูท่ีมีศกัยภาพสูง   ประกอบดว้ย  ครูวทิยฐานะช านาญการพิเศษ ครูจบ
การศึกษาระดบัปริญญาโท ครูท่ีเป็น  Master Teacher  ครูท่ีสามารถเป็นวทิยากร จ านวนหลายท่าน   จึงท า
ใหมี้ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน  ครูทุกคนมุ่งมัน่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความทุ่มเท   เสียสละ  เพื่อให้
บงัเกิดผลดีแก่ลูกศิษยเ์สมอมา 
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จุดทีค่วรพฒันา 

      1. จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์สมรรถนะ ใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร          
      2.พฒันาการจดัการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนท่ีขาดเรียนหรือมีปัญหาด้านการเรียน
สามารถเขา้ถึงการศึกษาของโรงเรียนได ้
      3. พฒันาส่ือ นวตักรรม บทเรียนโปรแกรม รูปแบบต่างๆ เพื่อนกัเรียนสามารถน าไปเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
      4. น าผลการวจิยัในชั้นเรียนมาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 
     1. โรงเรียนมีสถานท่ี อาคารเรียน ส่ือ และอุปกรณ์การเรียนท่ีมีความพร้อมและเพียงพอต่อการจดัการ
เรียนรู้และการใชป้ระโยชน์ของผูเ้รียน 
     2. ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีความรู้  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความสามารถในการพฒันาการศึกษา สามารถน า
ชุมชนเขา้มามีส่วนช่วยสนบัสนุนในการจดัการศึกษา 
          โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการท่ีใชร้ะบบวงจร   PDCA  ท าใหง้านพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ       มีการกระจายอ านาจ    บริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน   ใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 
ท าใหโ้รงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บความนิยมสูงในจงัหวดัภูเก็ต  
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จุดทีค่วรพฒันา 
     1. พฒันาการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ เนน้การใชข้อ้มูลสารสนเทศใหม้ากยิง่ข้ึน 
     2. ส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อพฒันานกัเรียนเต็มศกัยภาพ และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
     1. ชุมชนมีทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถน ามาใชจ้ดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
     2. มีเครือข่ายผูป้กครอง สมาคมศิษยเ์ก่า มูลนิธิ สมาคมผูป้กครองและครู องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหค้วามร่วมมือในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาทุกดา้น 
               ชุมชนและภาคีเครือข่ายผูป้กครองมีความเขม้แขง็และมีความพร้อมท่ีจะสนบัสนุนการจดัการศึกษา
ทุกดา้น 
จุดทีค่วรพฒันา 
     1. จดัหาวทิยากรทอ้งถ่ิน หรือปราชญช์าวบา้นมาสอนเพิ่มเติมในกลุ่มสาระท่ีขาดครูสอน 
     2. สนบัสนุนใหน้กัเรียนใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ มาท าโครงงาน และพฒันาการเรียนรู้ 
 
ด้านอตัลกัษณ์    เอกลกัษณ์  ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
    1.นักเรียนมีศกัยภาพสูงและมีความพร้อมท่ีจะพฒันาได้เต็มศกัยภาพ   เน่ืองจากความพร้อมด้านสภาพ
ครอบครัว   ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง   และสภาพเศรษฐกิจ 
   2.โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพทุกดา้น  มีความพร้อมท่ีจะพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
   3. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สามารถน าส่วนท่ีเป็นจุด
แขง็ของโรงเรียนมาพฒันา และเติมเตม็ส่วนท่ีเป็นจุดอ่อน 
   4.ชุมชนมีความเขม้แขง็  รักทอ้งถ่ิน  พร้อมท่ีจะใหก้ารสนนัสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน 
    5.โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายในการส่งเสริมและพฒันาดา้นอตัลกัษณ์ 
จุดทีค่วรพฒันา 
     1.ส่งเสริมใหอ้ตัลกัษณ์ของโรงเรียนมีความเด่นชดัมากยิง่ข้ึน 
     2.จดัใหมี้การวพิากษอ์ตัลกัษณ์ 
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ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น 
1.โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม  ท่ีสนบัสนุนนโยบาย   จุดเนน้    มากมายและหลากหลาย 
2.การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 
           โครงการท่ีประสบความส าเร็จมากสามารถดึงชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม   และสนองต่อนโยบาย   
จุดเนน้    ไดแ้ก่   โครงการทูบี  นมัเบอร์   วนั      โครงการธนาคารโรงเรียน    โครงการจดัตั้งศูนยอ์าเซียน
ศึกษา 
จุดทีค่วรพฒันา    
1. ส่งเสริมใหโ้ครงการ/กิจกรรมท่ีสนบัสนุนนโยบาย   จุดเนน้      ของโรงเรียนมีความเด่นชดัมากยิง่ข้ึน 
 

3.แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน : ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยไีดม้าตรฐานทดัเทียมนานาชาติ   โดยการน านกัเรียนเขา้ค่ายทั้งค่าย 

คณิศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาองักฤษ   ทศันศึกษาดูงานต่างประเทศ    จดักิจกรรมการพูดส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ    พฒันาการจดัการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลในแต่ละกลุ่มสาระ   จดัให้มีกิจกรรมการฝึก
ประสบการณ์ตรงดา้นภาษาต่างประเทศ 

ส่งเสริมนกัเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละมีศกัยภาพเป็นพลโลก   โดย
จดักิจกรรม   มารยาทงามตามวิถีไทย     คุณธรรมน าความดี   นกัเรียนดีศรี ภ.ว.    กิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน    งานพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้มีทกัษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  โดยให้การบริการแนะแนว   จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออก  ทั้งจากกิจกรรมชุมนุม      โครงการต่างๆ     งานวนัปีใหม่และงานวนัเด็กแห่งชาติ     ส่งเสริมการ
ออม     จดัโครงการรู้จกัตน   รู้จกัคน   รู้จกัเรียน    จดักิจกรรม to  be  number one  พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพ   และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้งจาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    ส่งเสริมการเขา้ประกวดแข่งขนัรายการต่างๆให้มากข้ึน     ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

ด้านการจัดการศึกษา   :ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญดา้นวิชาการ ดา้นอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ จดัการเรียนการสอนไดเ้ทียบเคียง
มาตรฐานสากล  ส่งเสริมครูให้มีผลงานวิจยั สร้างและใช้ส่ือนวตักรรมท่ีผ่านกระบวนการวิจยัมาใช้พฒันา
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ผูเ้รียน         ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของจงัหวดัภูเก็ต  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน    ส่งเสริมให้ชุมชน และเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ    ส่งเสริมให้มีระบบประกัน
คุณภาพท่ีมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน      ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน    

 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้: ปรับภูมิทศัน์โรงเรียนให้มีความปลอดภยั    และอ านวยความ
สะดวกมากข้ึน    ปรับปรุงห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ให้ทนัสมยัและมีความปลอดภยั ส่งเสริมให้มีการ
บริการของโรงเรียนสู่ชุมชน 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา:  ส่งเสริมการจดักิจกรรมและการจดักระบวนการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นวิทย-์คณิต ภาษาและเทคโนโลยีให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลยิ่งข้ึน 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความล ้าหนา้ทางความคิด มีจิตสาธารณะและใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการเผยแพร่และ
น าเสนอผลงาน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

ด้านมาตรการส่งเสริม : ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู บุคลากร และนกัเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

4. ความต้องการและการช่วยเหลอื 
  -    การจดัสรรงบประมาณดา้นการอบรมครู/บุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาครูให้มีเทคนิค วิธีการ
ใหม่ๆ  เพื่อการจดัการเรียนรู้และการดูแลนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ   

  -    การประสาน และอ านวยความสะดวกกบัโรงเรียน   ในการจดัหาวิทยากร/แหล่งเรียนรู้ภายใน
ทอ้งถ่ิน เพื่อใหค้วามรู้แก่นกัเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน   

 
 


