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ยุทธศาสตร์ชาติ   

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. การเพ่ิมโอกาสการให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ    

                         
    จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ส่วนที่ 1  จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
                        1.1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

  1.2  ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
    1.3  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ    
                   สิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
  1.4  ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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 ส่วนที่ 2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา 
 2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 2.4  องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้ายโอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ             
                            ของโรงเรียน และชุมชน 
 ส่วนที่ 3  จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 3.1  สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวก ในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 3.2  หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ส่วนที่ 4  จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 4.1  ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียน มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4.2  ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่านหรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                             และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4.3  ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามาตรฐานผู้ประเมิน 
 ส่วนที่ 5  จุดเน้นด้าน ICT เพี่อการศึกษา 
 5.1  หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ีอการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 5.2  หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                            ข้อมูลสถานศึกษา และข้อมูลข้าราชการและบุคลกรอ่ืนในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.3  หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 5.4  ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
 ส่วนที่ 6  จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ 
  6.1  หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  6.2  หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
7. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                   

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

1.  คุณสรายุทธ    มัลลัม   ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
2.  คุณวิภา    ตันมานะตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3.  คุณสมชีพ    เทพอักษร  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
4.  คุณรจนา    รักแต่งาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
5.  ดร.มานพ    ชาชิโย   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
6.  คุณอุรุพงศ์    ประทีป ณ ถลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
7.  คุณสมพร    ฉั่วสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8.  คุณขวัญตา    คชรินทร์  ผู้แทนครู     กรรมการ 
9.  ดร.ศิริภัทรา    คูสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า     กรรมการ 
10.คุณสิริโรจน์    วรรณวร  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน    กรรมการ 
11.พระครูโฆษิตวิหารธรรม บุญเสริม  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์    กรรมการ 
12.พระครูประคุณสุดกิจ   พลจรัส  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์    กรรมการ 
13.คุณเบญจวรรณ   ตัมพานุวัตร  ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ 
14.คุณธีระ    เจี่ยสกุล  ผู้แทน อปท.      กรรมการ 
15.คุณปัญญา    หัตถ ิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้จัดท า 
 

 ที่ปรึกษา 
  นายปัญญา  หัตถ ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  นางสาวพีรปภา  เลิศสกุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
  นายสันติ  วงศ์ไชยา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน          รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  นางสาวรุ่งนภา  เลื่อมใส  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
          

คณะท างานระบบยุทธศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต      
 

   นางแก้วตา  ชูกลิ่น  หัวหน้าคณะท างาน 
   นางสาวญาดานันท์   เกตุแก้ว  คณะท างาน 
   นางสาววนิดา  ล าพล  คณะท างาน 
   นางสุจิตรา  ชลธาร  คณะท างาน 
   นางสาวกัญน์ณนัฏตล์ โสะพันธ์  คณะท างาน 
   นางสาวสายใจ     ส าโรง              คณะท างาน 
                  หมายเหต ุ

 จ านวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนสตรีภูเก็ตในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ใช้จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโรงเรียน, รองผู้อ านวยการ, หัวหน้ากลุ่ม, หัวหน้างาน 

และหัวหน้ากลุ่มสาระ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 


