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บทสรุปของผู้บริหาร 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ต รหัส SMIS 83012002  ตั้งอยู่เลขที่ 1  ถนนด ำรง ต ำบลตลำดใหญ่                    
อ ำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เปิดสอนในระดับ                        
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  มีผู้บริหำร ครูบุคลำกรทั้งสิ้น  225  คน 
ประกอบด้วย  ผู้บริหำร จ ำนวน  5  คน ครูผู้สอน จ ำนวน  125  คน พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 1 คน      
ครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน  47  คน  เจ้ำหน้ำที่อ่ืน ๆ จ ำนวน  47   คน   จ ำนวนนักเรียน  2,759 คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำ                       
ขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม ดีเลิศ 

 

ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (OBECQA) ด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร ด้ำนวิชำกำร 
2. รำงวัลครูผู้สมควรได้พระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี “ครูขวัญศิษย์” ปี 2564                

จำกมูลนิธิสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ปี พ.ศ.2564  
3. นักเรียนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทอง กำรประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ

ทักษะภำษำต่ำงประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ ปีกำรศึกษำ 2564 รีวิว “ของดีประจ ำจังหวัด” 
ภำษำเยอรมัน ระดับมัธยมศึกษำ ระดับประเทศ 

4. นักเรียนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กำรประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ                     
“อำชีพสุด Cool” ระดับมัธยมศึกษำ กำรแข่งขันทักษะภำษำญี่ปุ่น ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 
2564 
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จุดเด่น 
โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยสร้ำง                      

ควำมตระหนักให้แก่บุคลำกร  ให้เข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรเชิงระบบ (PDCA )และกำรบริหำร                                            
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) ที่ต้องท ำให้บรรลุผลตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ผ่ำนแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ                    
โดยใช้ค่ำนิยมเป็นหลักยึดในกำรปฏิบัติงำน  และค ำนึงถึงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส ำคัญ 
ก ำหนดเป็นกติกำร่วมกันให้ทุกหน่วยงำนทั้งในฐำนะผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงำน จะต้องสร้ำงคุณค่ำ               
ของงำนในส่วนที่ตนรับผิดชอบในทุกกระบวนกำรและจะต้องรับผิดชอบในผลงำนที่ไม่ได้คุณภำพ                
ตำมคำดหวัง   รวมทั้งพร้อมแก้ไขปรับปรุงในข้อผิดพลำดนั้น  ๆ โรงเรียนก ำหนดให้หน่วยงำน                      
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือแก้ปัญหำงำนให้มี                      
กำรน ำเทคโนโลยีมำบูรณำกำรปรับปรุงวิธีกำรสอนหรือสร้ำงและพัฒนำหลักสูตร รวมทั้งพัฒนำครูและ
บุคลำกรเพ่ือให้มีควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลำกหลำยให้นักเรียนได้เลือกเรียนตำมควำมถนัด  ควำมสนใจ และ                
ควำมพร้อมของผู้ปกครอง ได้แก่  หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนสตรีภู เก็ต  (ปรับปรุง 2561)                            
ซึ่งอิงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  หลักสูตรวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  หลักสูตรโครงกำรนำนำชำติ (International Program) และ
หลักสูตรแคมบริดจ์ (Cambridge Curriculum) นอกจำกนั้นสอดแทรกรำยวิชำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต โดยเฉพำะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 โดยโรงเรียนเปิด                        
รำยวิชำภำษำถิ่นภูเก็ต และอำหำรพ้ืนเมือง เป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เรียนรู้  เข้ำใจ  
และเข้ำถึงควำมเป็นภูเก็ต ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน “สื่อสำรควำมเป็นภูเก็ตได้” 
นอกจำกนั้นยังมีกำรบูรณำกำรหลักสูตรท้องถิ่นเข้ำเป็นส่วนหนึ่งในรำยวิชำต่ำง ๆ อีกด้วย 
 

จุดควรพัฒนา 
  1. โรงเรียนส่งเสริมกำรฝึกทักษะกระบวนกำรคิดที่มุ่งเน้นทักษะ/กระบวนกำรและผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนด้ำนกำรค ำนวณและวิทยำศำสตร์ 

2. โรงเรียนส่งเสริม/สนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดในเวทีต่ำง ๆ ทั้งภำยในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 

3. โรงเรียนพัฒนำรูปแบบและส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ  
และส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรสอน สร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรประเมิน 
คุณภำพสื่อ 

4. โรงเรียนพัฒนำสื่อ/อุปกรณ์/ห้องเรียน/เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเพ่ือเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียน                 
กำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
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แผนการด าเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพ  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงำนที่  1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์และ

ภำษำต่ำงประเทศ 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 2  ยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบข้ันพื้นฐำนระดับชำติ 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 3  โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 1  โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร 
                                   ทำงกำรศึกษำ 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 2 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและประเมินผล 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 1  พัฒนำครูและบุคลำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

 

 

           (นำยปัญญำ   หัตถิ) 

                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  สถำนศึกษำมีภำระหน้ำที่                    
จะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ที่ก ำหนดไว้ชัดเจน ในมำตรำ 48  
ให้สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนพัฒนำคุณภำพเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด เป็นประจ ำทุกปี 
 

 ดังนั้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงได้ด ำเนินกำรประชุมหำรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและ
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล ผลงำน ซึ่ งทำงโรงเรียน                    
ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้   ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกชั้น                        
ในรอบปีกำรศึกษำ  กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีข องสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ให้ควำมเห็นชอบ และผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

                     (นำยสรำยุทธ  มัลลัม)                         

                  ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 
 
 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  จ 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

Self – Assessment Report  :  SAR 

ค าน า 
 

  รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต                
ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ.2561  ข้อ 3 ระบุให้สถำนศึกษำ
จัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ                
เป็นประจ ำทุกปีเพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่สะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ  ซึ่งเป็นผลส ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 3 มำตรฐำน ได้แก่คุณภำพของผู้เรียน กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือน ำเสนอรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ                   
ในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสำธำรณช น                      
ได้รับทรำบ และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอก  โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
กำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ                        
ปีกำรศึกษำ 2564 ฉบับนี้  คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์                   
ต่อกำรน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในปีกำรศึกษำ 2565 ต่อไป 
 

 

 

                   (นำยปัญญำ  หัตถิ) 

       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อสถำนศึกษำ  :  โรงเรียนสตรีภูเก็ต    

ที่อยู่  :  เลขที่ 1  ถนนด ำรง  ต ำบลตลำดใหญ่  อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000   

สังกัด:  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 

โทรศัพท์ : 076-211034,076-222368   โทรสำร  076-219522  

E-Mail  :  spk@satreephuket.ac.th   Website : http://www.satreephuket.ac.th/ 

เปิดสอน: ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1  ถึง  ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6   
 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
  

1) จ ำนวนบุคลำกร    (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน  2565) 

บุคลำกร ผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำร

คร ู
ไปช่วย
รำชกำร 

พนักงำน
รำชกำร 

คร ู
อัตรำจ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

รวม
ทั้งหมด 

จ ำนวน 5 122 3 1 47 47 225 

 

 2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร    (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน  2565) 

บุคลำกร ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท รวมทั้งหมด 

จ ำนวน 23 154 48 225 

 

10 %

69 %

21 %

แผนภูมิแสดงจ านวนวุฒิการศึกษา

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท
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3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน  2565) 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

1. บริหำรกำรศึกษำ(ผู้บริหำร) 5 - 
2. ภำษำไทย 17 15 
3. คณิตศำสตร์ 21 13 
4. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 27 14 
5. ภำษำต่ำงประเทศ 42 15 
6. สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 14 14 
7. กำรงำนอำชีพ 8 13 
8. สุขศึกษำและพลศึกษำ 7 18 
9. ศิลปะ 11 17 
10. แนะแนว 5 15 
11. โครงกำรนำนำชำติ 25 12 

รวม 177 14 
 

 
จำกแผนภูมิเฉลี่ย คำบสอนของครูต่อสัปดำห์เฉลี่ยคนละ 14 คำบ 

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 

0

5

10

15

20

แผนภูมิแสดงคาบสอนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม

เฉลี่ยคำบสอนต่อสัปดำห์
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จ ำนวนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2564  รวม  2,759  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ม.1 13 39 435 474 36 
ม.2 13 34 429 463 36 
ม.3 13 32 387 419 32 
รวม 39 105 1,251 1,356 35 
ม.4 14 98 400 498 36 
ม.5 14 75 396 471 34 
ม.6 14 58 376 434 31 
รวม 42 231 1,172 1,403 33 

รวมทั้งหมด 81 336 2,423 2,759 34 
 

  

 
เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563 และ 2564  ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2, 4 

และ 5 มีจ ำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6  มีจ ำนวนนักเรียนลดลง                
จำกปีกำรศึกษำ 2563 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

456
421 438

478
442

517
474 463

419

498 471
434

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2563 -2564

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564
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1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน ระดับ 3 ขึ้นไป 

 ภ
ำษ

ำไ
ทย

 

 ค
ณิต

ศำ
สต

ร์ 

 ว
ิทย

ำศ
ำส

ตร
์   

   
   

  
แล

ะเ
ทค

โน
โล

ยี 

 ส
ังค

มศึ
กษ

ำ 

 ส
ุขศ

ึกษ
ำฯ

 

 ศ
ิลป

ะ 

 ก
ำร

งำ
นอ

ำช
ีพ 

 ภ
ำษ

ำอ
ังก

ฤษ
 

ม.1 466 239 295 225 312 434 301 379 285 

ม.2 449 358 325 267 325 430 325 405 317 

ม.3 414 314 256 284 368 408 403 257 246 

ม.4 493 370 344 470 414 435 462 465 383 

ม.5 470 433 317 440 369 461 436 ไม่เรียน 278 

ม.6 434 291 332 355 413 394 411 ไม่เรียน 362 

รวม 2,726 2,005 1,869 2,041 2,201 2,562 2,338 1,506 1,871 

ร้อยละ 100 73.55 68.56 74.87 80.74 93.98 85.76 82.65 68.63 
 

หมายเหตุ : นักเรียนโปรแกรม IPC  33 คน ไม่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำพ้ืนฐำน ระดับ 3 ขึ้นไป เกินร้อยละ 60  
ทุกรำยวิชำ 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

73.85

68.56

74.87

80.74

93.98

85.76

82.65

68.63

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษำ

สุขศึกษำฯ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพฯ

ภำษำอังกฤษ

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                
รายวิชาพื้นฐานระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของนักเรียน
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ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินแต่ละระดับ จ ำนวน
นักเรียนที่ได้
ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 466 9 130 133 194 327 70.17 
ม.2 449 1 52 140 256 396 88.20 
ม.3 414 0 63 161 190 351 84.78 
ม.4 493 8 64 136 285 421 85.40 
ม.5 470 11 62 112 285 397 84.47 
ม.6 434 9 57 107 261 368 84.79 

รวม 2,726 38 428 789 1,471 2,260 82.91 

ร้อยละ 100 1.39 15.70 28.94 53.96   

 

 
ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และเขียนในระดับ ดีขึ้นไป นักเรียนในระดับ            

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 มีผลกำรประเมินเฉลี่ยมำกที่สุด และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีผลกำรประเมิน
เฉลี่ยน้อยสุด 
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2564 
 

70.17 

88.20 84.78 85.40 84.47 84.79 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงนักเรียนที่มีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน                              
ในระดับ ดีขึ้นไป

ร้อยละ
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ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 466 0 13  43   410   453   97.13  
ม.2 449 0 8 40 402  441   98.30  
ม.3 414 0 5 28 381  409   98.85  
ม.4 493 0 7 26 460  486   98.50  
ม.5 470 0 7 49 415  464   98.62  
ม.6 434 0 7 35 393  428   98.50  
รวม 2,726 0 46 220 2,460  2,680   98.31  

ร้อยละ 100 0 1.69 8.08 90.23   
 

 
 

 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป  นักเรียนทุกระดับชั้น                 
มีผลกำรประเมินเกินร้อยละ 90     
 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ดี ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

97.13

98.30

98.85

98.50
98.62

98.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนทีมีผลการประเมิน                 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียน
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ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
4.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนในภำพรวมทั้ง 5 สมรรถนะ 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 466 6 93 110 257 367 78.76 
ม.2 449 2 48 90 309 399 88.86 
ม.3 414 1 70 106 237 343 82.85 
ม.4 493 4 43 88 358 446 90.47 
ม.5 470 9 26 64 371 435 92.55 
ม.6 434 5 47 104 278 382 88.02 
รวม 2,726 27 327 562 1,810 2,372 87.01 

ร้อยละ 100 0.99 12.00 20.62 66.40   
 

 

ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภำพรวม                     
ทั้ง 5  สมรรถนะ ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 มีผลกำรประเมินมำกที่สุด และ                          
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีผลกำรประเมินน้อยท่ีสุด 

4.2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนจ ำแนกตำมสมรรถนะ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ                     
ในระดับ ดี ขึ้นไป

ร้อยละ
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ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะแต่ละด้ำน (ระดับดีขึ้นไป) 

ควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำร 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรคิด 

ควำมสำมำรถ 
ในกำร 

แก้ปัญหำ 

ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ 
ทักษะชีวิต 

ควำมสำมำรถ 
   ในกำรใช้ 
  เทคโนโลย ี

ม.1 466 316 347 295 456 419 
ม.2 449 424 379 327 442 422 
ม.3 414 371 299 332 383 332 
ม.4 493 418 406 473 461 470 
ม.5 470 445 365 452 462 452 
ม.6 434 348 381 386 408 386 
รวม 2,726  2,322   2,177   2,265   2,612   2,481  

ร้อยละ 100 85.18 79.86 83.08 95.82 91.01 
 

  

ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำแนกตำม
สมรรถนะแต่ละด้ำน ในระดับดีขึ้นไป ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  มีผลกำรประเมินสูงที่สุด และ
ควำมสำมำรถในกำรคิด มีผลกำรประเมินน้อยท่ีสุด 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

85.18

79.86

83.08

95.82

91.01

ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร

ควำมสำมำรถในกำรคิด

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชืวิต

ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะแต่ละด้านของนักเรียน                           
ระดับ ดีขึ้นไป

ร้อยละ
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     1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 69.60 52.13 51.19 
คณิตศำสตร์ 36.29 24.75 24.47 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 38.32 31.67 31.45 
ภำษำอังกฤษ 48.18 30.79 31.11 

 

 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียนสูงกว่ำ 

คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 
 
     2) กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 - 2564 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 ผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ภำษำไทย 70.88 69.60 - 1.28 
คณิตศำสตร์ 45.75 36.29 - 9.46 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 40.55 38.32 - 2.23 
ภำษำอังกฤษ 58.94 48.18 - 10.46 

0 20 40 60 80

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

ระดับประเทศ

ระดับ สพฐ.

ระดับโรงเรียน
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ               

ปีกำรศึกษำ 2564 และปีกำรศึกษำ 2563  พบว่ำคะแนนเฉลี่ยทุกรำยวิชำของปีกำรศึกษำ 2564                
ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2563 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 70.51 47.74 46.40 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 49.98 37.45 36.87 
คณิตศำสตร์ 41.07 21.83 21.28 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 43.16 29.04 28.65 
ภำษำอังกฤษ 56.67 25.83 25.56 

 

 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียนสูงกว่ำ

คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 

0
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ปีกำรศึกษำ 2563

ปีกำรศึกษำ 2564
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ภำษำไทย

สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ภำษำอังกฤษ

ระดับประเทศ

ระดับ สพฐ.

ระดับโรงเรียน
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    2) กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 – 2564 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 ผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ภำษำไทย 57.55 70.51 + 12.96 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 41.24 49.98 + 8.74 
คณิตศำสตร์ 34.68 41.07 + 6.39 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 39.81 43.16 + 3.35 
ภำษำอังกฤษ 45.33 56.67 + 11.34 

 

 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ               
ปีกำรศึกษำ 2564 และปีกำรศึกษำ 2563  พบว่ำคะแนนเฉลี่ยทุกรำยวิชำของปีกำรศึกษำ 2564                
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2563 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวง กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ .2561 มีผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                           
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  

    ปีกำรศึกษำ 2564 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

                 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ดีเลิศ 

จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ                 
ขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ ในมำตรฐำนที่ 1 และ มำตรฐำนที่ 3  ส่วนมำตรฐำนที่ 2  
มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   2.1 กระบวนการพัฒนา 

2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

         โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีกระบวนกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้ เรียนด้วยวิธีกำร                            
ที่หลำกหลำย มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
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ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย 

รำยวิชำภำษำไทยพ้ืนฐำนจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมมำตรฐำน
ตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนที่พัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน อย่ำงเช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้เรียนมีกำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยกรอง กำรเขียนสื่อสำรโดยใช้ถ้อยค ำถูกต้องชัดเจน เหมำะสมและ
สละสลวย กำรเขียนบรรยำยประสบกำรณ์โดยระบุสำระส ำคัญและรำยละเอียด กำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม กำรพูดรำยงำนประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำ                     
จำกกำรฟัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียนมีกำรอ่ำนบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพ่ือจับใจควำมส ำคัญ                    
สรุปควำมและอธิบำยรำยละเอียดจำกเรื่องที่อ่ำน มีกำรวิเครำะห์และจ ำแนกข้อเท็จจริง กำรเขียนแผนผัง
ควำมคิด เพ่ือแสดงควำมเข้ำใจ กำรพูดสรุปใจควำมส ำคัญและแสดงควำมคิดเห็นของเรื่องที่ฟังและ               
ดู  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนมีกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรองและสำมำรถระบุควำมแตกต่ำง
ของค ำที่มีควำมหมำยโดยตรงและควำมหมำยโดยนัย วิเครำะห์ วิจำรณ์ และประเมิน เรื่องที่อ่ำนได้                            
โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ  กำรเขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยค ำได้ถูกต้องตำมระดับภำษำ กำรพูดรำยงำน
เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดูและกำรสนทนำ กำรพูดโน้มน้ำวโดยน ำเสนอหลักฐำน                    
ตำมเนื้อหำอย่ำงมีเหตุผลและน่ำเชื่อถือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้เรียนมีกำรอ่ำนเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อย
กรองเป็นท ำนองเสนำะ อ่ำนงำนเขียนประเภทต่ำง ๆ และสำมำรถสรุป วิเครำะห์ วิจำรณ์ และประเมิน
ค่ำอย่ำงมีเหตุผลจำกเรื่องที่อ่ำน  ผู้เรียนมีกำรเขียนสื่อควำมในรูปแบบต่ำง ๆ เรียงควำม ย่อควำม บันทึก 
มีกำรใช้วิจำรณญำณในกำรเลือกดู ฟัง วิเครำะห์ วิจำรณ์ แสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งและน ำเสนอแนวคิด
ใหม่ได้อย่ำงมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เรียนมีกำรอ่ำนออกเสียงบร้อยกรอง ร้อยแก้ว ได้ถูกต้อง
ไพเรำะและเหมำะสม มีกำรตีควำมแปลควำมและขยำยควำมเรื่องที่อ่ ำนอย่ำงมีเหตุผล มีกำรผลิต                  
งำนเขียนของตนเองในรูปแบบต่ำงๆ มีกำรประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วก ำหนดแนวทำงไปประยุกต์                   
ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต มีวิจำรณญำณในกำรฟังและดู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนใช้กระบวนกำรอ่ำน 
เขียน ฟัง พูด ในกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง ตีควำม แปลควำม ขยำยควำม วิเครำะห์ วิจำรณ์ 
ประเมินค่ำ แสดงควำมคิดเห็นโต้แย้ง เพ่ือให้เกิดควำมรู้และสำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำท่ีถูกต้อง 

ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนมีกำรพัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรผ่ำนทุกรำยวิชำ
ในกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ แต่รำยวิชำที่เน้นทักษะเหล่ำคือ รำยวิชำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร                       
มีจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรโรงเรียน  
อย่ำงเช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้เรียนท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ                 
กำรเขียน ผ่ำนกำรอ่ำนออกเสียงที่ใช้ระดับเสียงค ำพูด กำรเน้นเสียง และใช้จังหวะเสียงเพ่ือกำรสื่อสำร                
ที่ถูกต้องในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  นอกจำกนั้นผู้เรียนมีกำรฟังจำกสื่อที่หลำกหลำยและเหตุกำรณ์ในท้องถิ่น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ผู้เรียนอ่ำนข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ แล้วจับคู่ข้อมูล วิเครำะห์ควำมคิดหลักและ
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ตีควำมค ำ มีกำรเขียนรำยงำนสั้น กำรเขียนข่ำวหนังสือพิมพ์และกำรน ำเสนอ มีกำรฝึกฟังข้อมูลจำกสื่อ                
ที่หลำกหลำย โดยผ่ำนกำรฟังอย่ำงเข้ำใจ มีกำรพูดเล่ำเรื่องจำกสิ่งที่ได้ฟัง กำรบรรยำยฉำกหรือเหตุกำรณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่ำนและเขียนจำกนิตยสำร หนังสือพิมพ์และ                   มี
กำรน ำเสนอข้อมูลในชั้นเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ผู้เรียนฟังเรื่องรำวเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์                   
ในท้องถิ่น มีกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรำวที่ได้ฟัง สนทนำโต้ตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ                
กำรบริกำร และเล่ำประสบกำรณ์ที่เกี่ยวกับตนเองให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ผู้เรียนฟังและ
พูดบทสนทนำเกี่ยวกับข้อมูล ข่ำวสำรต่ำง ๆ ในท้องถิ่น มีกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ                     
เรื่องประเด็นร้อนในสังคม และมีกำรน ำเสนอ แลกเปลี่ยนควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
ตำมมำรยำท   ทำงสังคม  มีกำรเขียน Brochure แนะน ำกำรท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  ให้ผู้เรียนมีกำรฟังและพูดบทสนทนำเกี่ยวกับ ค ำสั่ง ค ำขอร้อง ค ำอธิบำย เพ่ือแสดงควำมคิดเห็น
แลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ประเด็นเรื่องรำวต่ำง ๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีวิธีกำรและรูปแบบ                 
ที่หลำกหลำย มีกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเหมือนและแตกต่ำงของวัฒนธรรมไทย 

ด้านความสามารถในการคิดค านวณ 

โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  ตำมมำตรฐำนตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ                     
โดยในแต่ละระดับมีกิจกรรมกำรพัฒนำกำรคิดค ำนวณคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ              
กำรแยกตัวประกอบ กำรหำรร่วมน้อย (ห.ร.ม.)  กำรคูณร่วมมำก (ค.ร.ม.) กำรบวก ลบ คูณ หำร                     
ในระบบจ ำนวนเต็ม ฝึกกำรใช้เลขยกก ำลังและสัญกรณ์วิทยำศำสตร์ กำรบวก ลบเศษส่วน กำรบวก ลบ
ทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะกำรใช้อัตรำส่วน ร้อยละ กำรหำควำมยำว พ้ืนที่                 
กำรค ำนวณรำกที่สอง รำกที่สำม กำรใช้ทฤษฎีปีทำโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ                
กำรหำปริมำตรและพ้ืนผิวปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม กำรเขียนกรำฟ                         
แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณสองชุด กำรหำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์จำกกำรทดลองสุ่ม 
กระบวนกำรคณิตศำสตร์กับตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ฝึกกำรด ำเนินกำรของเชต กำรเขียน
ควำมสัมพันธ์ด้วยแผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ กำรบวกและกำรคูรจ ำนวนจริง กำรใช้เหตุผลแบบอุปนัยและ
นิรนัย กำรเขียนควำมสัมพันธ์โดเมนและเรนจ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะกำรใช้เลข                  
ยกก ำลัง รำกที่ n  ของจ ำนวนจริง กำรหำอัตรำส่วนตรีโกณมิติ มุม 30 องศำ 40 องศำ และ 60 องศำ 
กำรหำควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรนับ กำรสุ่ม และแซมเปิลสเปซ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                   
ฝึกทักษะกำรค ำนวณเชิงสถิติ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ กำรวิเครำะห์ แจกแจงควำมถี่ของข้อมูล 
กำรวัดค่ำกลำงข้อมูล กำรวัดกำรกระจำยข้อมูล ตลอดจนกำรน ำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ 
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ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 

 โรงเรียนส่งเสริมครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเชิงรุก (Active learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียน
ได้แสดงควำมคิดเห็น ร่วมกันอภิปรำยในชั้นเรียนทุกรำยวิชำ และโรงเรียนมีรำยวิชำ IS รำยวิชำ
วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน ที่ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ทั้ง 13 ทักษะ นอกจำกนั้นโรงเรียน
มีรำยวิชำเพ่ิมเติมที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ในรำยวิชำทฤษฎี
ควำมรู้ ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น วิชำโครงงำนวิทยำศำสตร์ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย                     
ที่ฝึกให้นักเรียนใช้ปัญหำเป็นฐำนในกำรระดมควำมคิดแก้ปัญหำจำกนั้นไปสู่ วำงแผนด ำเนินกำรและ                  
ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้ำหมำยนั้น  
 นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนจัดโครงกำรเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ เช่น โครงกำร
พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนด้ำนวิทยำศำสตร์ , โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์, โครงกำรทักษะกระบวนกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 โรงเรียนส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมในแต่ละรำยวิชำ ซึ่งในแต่ละรำยวิชำครูเน้น
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเชิงรุก (Active learning) โดยผู้เรียนมีกำรตั้งปัญหำ สมมติฐำน วำงแผน
และลงมือปฏิบัติเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อตอบโจทย์กับปัญหำที่ตั้งในขั้นตอนแรก  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ทำงโรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ผสมกับออนไซต์ โดยสร้ำงอีเมล์โรงเรียนให้กับ
นักเรียนและครูทุกคน เพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนออนไลน์ผ่ำนระบบ google workspace และ
นอกจำกนั้นยังมีช่องทำงอ่ืนที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน เช่น ทำง facebook,  line  และ zoom                       
โดยครูจะถ่ำยทอดสดในกำรเรียนกำรสอนและมีกำรมอบหมำยงำน และให้นักเรียนส่งงำนในโฟลเดอร์              
ที่ครูได้สร้ำงไว้  ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะมีทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร                        
ทั้งแบบทำงเดียวและสองทำง นอกจำกนั้นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำเน้นให้ผู้ เรียน                     
ได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูล ท ำรำยงำนหรือเพ่ือมำน ำเสนอในชั้นเรียน ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนใช้บริกำรต่ำง ๆ ของอินเตอร์เน็ต  และในกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล มีกำรประเมิน                 
ควำมน่ำเชื่อถือ ตลอดจนให้อ้ำงอิงแหล่งข้อมลู 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยให้ครูออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                        
เน้นกระบวนกำรให้ผู้เรียนเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรร่วมกันอภิปรำยซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์                    
ของผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้น นอกจำกนั้นโรงเรียนส่งเสริมให้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระจัดโครงกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรยกระดับ                       
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ผลกำรทดสอบระดับชำติโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงติวข้อสอบโอเน็ตส ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เพ่ือให้นักเรียนมีควำมคุ้นเคย รู้แนวทำงของข้อสอบโอเน็ต  
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่มีต่องานอาชีพ   

 โรงเรียนมีควำมเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงโดย เบื้องต้นโรงเรี ยน                      
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนให้ผู้เรียนผ่ำนรำยวิชำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ทั้งวิชำพ้ืนฐำนและเพ่ิมเติม 
ส ำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นที่ต้องเลือกสำยวิชำในกำรเรียน ในมัธยมศึกษำตอนปลำย                  
มีรำยวิชำเพ่ิมเติม เช่น วิชำโครงงำนวิทยำศำสตร์ ส ำหรับผู้ เรียนที่มีควำมต้องกำรในกำรศึกษำ                          
ต่อสำยวิทยำศำสตร์ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย วิชำภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ภำษำฝรั่งเศส 
ภำษำเยอรมัน ภำษำรัสเซีย ส ำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรศึกษำต่อในสำยภำษำจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส 
เยอรมัน และรัสเซีย ตำมล ำดับ เพ่ือเปิดประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนได้เข้ำใจพ้ืนฐำนแต่ละรำยวิชำและ                  
เพ่ือค้นหำควำมชอบควำมถนัดของผู้เรียน ส ำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียน                       
จัดแผนกำรเรียนที่หลำกหลำย ได้แก่ แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ แผนกำรเรียนภำษำและคณิตศำสตร์ 
แผนกำรเรียนภำษำรัสเซีย แผนกำรเรียนภำษำฝรั่งเศส แผนกำรเรียนภำษำเยอรมัน แผนกำรเรียน
ภำษำจีน แผนกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 
นอกจำกนั้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษำต่อให้กับผู้เรียนโดยกำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอก                
มำแนะน ำวิธีเข้ำศึกษำต่อในระบบ TCAS ตลอดจนแนะแนวสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ ในระดับอุดมศึกษำ 
 

2.1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

 กระบวนกำรพัฒนำให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิ ยมที่ดี  ตำมสถำนศึกษำก ำหนด                        
โดยมีกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และพัฒนำนักเรียนให้มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยมและจิตส ำนึก 
โดยไม่ขัดกับกฎหมำย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมซึ่งกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น                   
ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมกำรเคำรพธงชำติ สวดมนต์ในตอนเช้ำซึ่งจะปฏิบัติหน้ำชั้นเรียน                  
ของนักเรียนเนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019  ฝึกกำรเข้ำแถว 
กำรเข้ำชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลำและส่งบันทึกกำรสอน เพ่ือส่งเสริมกำรมีวินัย และชื่อสัตย์สุจริต พฤติกรรม
กำรกล้ำแสดงควำมคิดเห็น กำรรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือส่งเสริมกำรมุ่งมั่น             ใน
กำรท ำงำนและใฝ่เรียนรู้ กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ โครงกำรปลูกป่ำชำยเลน กิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
กิจกรรมตั้งโต๊ะไหว้รับขบวนแห่เทศกำรกินเจ  โครงกำรเยำวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โครงกำรส่งเสริม
พระพุทธศำสนำและคุณธรรมจริยธรรม  โครงกำรสืบสำนภำษำ วัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตและ             
กำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ไทย เป็นต้น 
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ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 โรงเรียนมีกระบวนกำรพัฒนำให้ผู้เรียน มีควำมควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 2 ด้ำน 
ประกอบด้วย 1) กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2) กำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย ดังนี้  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เ พ่ือให้นักเรียนรักษำ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชำติ ถ่ำยทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                         
กล้ำแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ ฝึกควำมรับผิดชอบ เกิดทักษะควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน และพัฒนำ                
ด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและอำรมณ์ นอกจำกนั้นโรงเรียนมีรำยวิชำภำษำถิ่นภูเก็ต ส ำหรั บผู้เรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีควำมเป็นภูเก็ตไว้ มีชุมนุมที่ส่งเสริมคำมเป็นไทย                  
ได้แก่ ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมนำฎศิลป์ไทย ด้ำนกำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย                      
เป็นกำรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย มีกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ พิธีไหว้ครู จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในทุก ๆ ปี                       
ของภำคเรียนที่ 1 โดยกำรให้ผู้เรียนร่วมกันจัดท ำพำนไหว้ครู เป็นกำรปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงควำมเคำรพ 
และระลึกถึงพระคุณของครู ที่มอบวิชำควำมรู้ ท ำให้สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ในอนำคต                      
เป็นกำรสืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรม ท ำให้ผู้ เรียนเกิดควำมผูกพันกับครู ประเพณีลอยกระทง                 
เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนระลึกถึงควำมส ำคัญต่อน้ ำซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ขำดไม่ได้และเป็นกำรขอขมำ                  
ต่อพระแม่คงคำซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมำนำน ประเพณีถือศีลกินผัก กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ                 
ให้ผู้ เรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและถวำยเทียนพรรษำให้กับทำงวัด นอกจำกนั้นยังส่งเสริม                      
โดยกำรจัดโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตและกำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ไทย    
โครงกำรนักเรียนมุฑิตำจิตครูและลูกจ้ำงท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 
การยอมรับ ที่จะอยู่ร่วมกันบน ความแตกต่าง และหลากหลาย  

 โรงเรียนมีกระบวนกำรพัฒนำโดยกำรจัดโครงกำรและสอดแทรกในกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ในชั้นเรียน โดยครูมีกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบกลุ่มในทุกรำยวิชำเพ่ือให้ผู้เรียน                        
ฝึกกำรท ำงำนเป็นกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนมีกำรยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน จัดกิจกรรมกำรเลือกตั้งประธำน
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นและแสดงนโยบำยในกำรช่วยพัฒนำโรงเรียน กำรดูแล                
ของครูที่ปรึกษำในกำรโฮมรูมนักเรียน กำรพบปะตอนเช้ำของทุกวัน กำรเปิดโอกำสให้นักเรียนและ                  
ครูได้ พูดคุยปรึกษำผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ และนอกจำกนั้นยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ กิจกรรมจัดพำน
ไหว้ครู จัดป้ำยนิเทศเกี่ยวกับห้องเรียนีขำว กิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนที่ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรม
กำรจัดค่ำยของวิชำต่ำง ๆ เป็นต้น 
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สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

โ ร ง เ รี ยนส่ ง เสริม  ติ ดตำม  ตรวจสอบสุ ขภำวะทำงร่ ำ งกำยและจิ ต ใจของผู้ เ รี ยน                                     
ให้มีกำรแสดงออกอย่ำงเหมำะสมช่วงวัย สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข ไม่มีควำมขัดแย้ง  
กับผู้อ่ืน ผ่ำนโครงกำรและกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียนซึ่งกิจกรรมนี้ครูที่ปรึกษำอำจจะ
วิดีโอคอลกับผู้ปกครองหรืออำจจะไปเยี่ยมที่บ้ำนเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส  
โคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 และนอกจำกนั้นจัดกิจกรรม classroom meeting โดยครูที่ปรึกษำพบปะ
ผู้ปกครอง เพ่ือดูแลช่วยเหลือหรือแก้ปัญหำของผู้เรียนได้ทันท่วงที โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ               
ยำเสพติด เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่ำทันโทษของยำเสพติด โครงกำรนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ กำรให้ค ำที่ปรึกษำ
โดยงำนแนะแนว โครงกำรห่วงใยใส่ใจดูแลนักเรียน นอกจำกนั้นโรงเรียนจัดกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี
ของผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบสุขภำวะของผู้เรียนหำกพบว่ำผู้เรียนมีน้ ำหนักส่วนสูงต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข งำนสุขภำพอนำมัย จะแนะน ำให้นักเรียนดูแลด้ำนอำหำร                     
ด้ำนกำรออกก ำลังกำย ร่ำงกำยจะได้แข็งแรงเติบโตสมวัย หำกผลกำรตรวจสุขภำพพบว่ำผู้เรียนมีน้ ำหนัก
มำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข งำนสุขภำพอนำมัย ก็จะแนะน ำ                       
ให้ลดควำมอ้วน โดยกำรออกก ำลังกำย ดูแลด้ำนอำหำร โดยแนะน ำโภชนำกำรให้ผู้เรียนรับประทำน
อำหำร ด้ำนเมนูอำหำรเพ่ือสุขภำพ ลดหวำน ลดเค็ม ลดมันให้กับนักเรียน และแนะน ำให้จัดผลไม้                     
ให้ผู้เรียนได้รับประทำนด้วย 

     2.2  ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป 
เฉลี่ย 

วิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

เฉลี่ยวิชาสื่อสาร วิชาคณิตศาสตร์ 

ม.1 466 84.01 86.71 85.36 84.66 85.01 
ม.2 449 92.47 82.24 87.36 88.80 88.08 
ม.3 414 96.14 95.84 95.99 85.88 90.94 
ม.4 493 93.41 92.60 93.00 73.61 83.30 
ม.5 470 87.77 89.40 88.58 62.71 75.65 
ม.6 434 92.62 96.33 94.47 83.02 88.75 
รวม 2,726 91.07 90.52 90.79 79.78 85.29 
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จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรสื่อสำร ผู้เรียนร้อยละ 

91.07 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำร อยู่ระดับดีขึ้นไป  ผู้เรียนร้อยละ 90.52 

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียนและกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ดังนั้นผลควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน

และกำรสื่อสำร คิดเป็นร้อยละ 90.79 และ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 79.78 

ผลรางวัลสนับสนุน  
ที ่ ประเภทการแข่งขัน ระดับ รางวัลที่ได้รับ 

ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
1 ประกวดกำรพูดเล่ำเรื่องหัวข้อ “ประวัติศำสตร์

ท้องถิ่น ต ำนำน ประวัติศำสตร์บุคคลส ำคัญ” 
ประเทศ ชมเชย 

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
2 กำรประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะ

ภำษำต่ำงประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ            
ปีกำรศึกษำ 2564รีวิว “ของดีประจ ำจังหวัด” 
ภำษำเยอรมัน ระดับมัธยมศึกษำ 

ประเทศ รำงวัล                
รองชนะเลิศ                

อันดับหนึ่งระดับ
เหรียญทอง 

3 กำรประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “อำชีพ
สุด Cool” ระดบัมัธยมศึกษำ ในกำรประกวด
แข่งขันคลิปวีดีโอทักษะภำษำฝรั่งเศส ระดับภำค  
ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ภำคใต้ รำงวัลระดับ 
เหรียญเงิน 

 

0 20 40 60 80 100

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ร้อยละ

ระ
ดับ

ชั้น

ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการเรียนอ่านคิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย
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ที ่ ประเภทการแข่งขัน ระดับ รางวัลที่ได้รับ 
4 กำรประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “อำชีพ

สุด Cool” ในกำรแข่งขันทักษะภำษำต่ำงประเทศ
ที่สอง (ภำษำฝรั่งเศส) ประจ ำปี 2564 

ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียน
กำรสอน สพม.

พงภกรน 

รำงวัลระดับ 
เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

5 กำรประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “อำชีพ
สุด Cool” ในกำรแข่งขันทักษะภำษำต่ำงประเทศ
ที่สอง (ภำษำฝรั่งเศส) ประจ ำปี 2564 

ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียน
กำรสอน สพม.

พงภกรน 

รำงวัลระดับ 
เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

6 กำรประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ                        
ปีกำรศึกษำ 2564 คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อำชีพสุด 
Cool” ภำษำญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษำ 

ประเทศ รำงวัลระดับ 
เหรียญทอง 

7 กำรประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อำชีพ
สุด Cool” ระดับมัธยมศึกษำ กำรแข่งขันทักษะ
ภำษำญี่ปุ่น ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2564 

ภำคใต้ รำงวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 

8 กำรประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจ ำ
จังหวัด” ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กำรแข่งขัน 
ทักษะภำษำญี่ปุ่น ระดับศูนย์เครือข่ำย ฯ สพม.
พงภกรน  ปีกำรศึกษำ 2564  

ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียน
กำรสอน สพม.

พงภกรน 

รำงวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 

 

9 กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีน ระดับ 2 สะพำน  
สู่ภำษำจีนศรีนครคัพ ครั้งที่ 10 

ภำคใต้ รำงวัลชนะเลิศ 

10 กำรแข่งขันวำดภำพหัวข้อเทศกำลวันไหว้พระจันทร์ 
สะพำนสู่ภำษำจีน ศรีนครคัพ ครั้งที่ 10 

ภำคใต้ รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 
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2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียน               

ที่มีระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละนักเรียน               

ที่มีระดับ 2 ขึ้นไป 
ม.1 466 396 84.87 
ม.2 449 373 83.07 

ม.3 414 357 86.25 
ม.4 493 443 89.86 
ม.5 470 364 77.42 

ม.6 434 392 90.33 
รวม 2,726 2,325 85.30 

 
จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ ผู้เรียนร้อยละ 85.30 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์คิด              

อย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ มีควำมสำมำรถ อยู่ระดับดีขึ้นไป  
 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละรำยวิชำมีกำรเรียนส่งเสริมนักเรียนสร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับเนื้อสำระนั้นๆ โดยเฉพำะรำยวิชำ IS วิชำโครงกำรวิทยำศำสตร์ วิชำออกแบบเทคโนโลยี จะมุ่งเน้น 
ให้นักเรียนสร้ำงนวัตกรรม น ำเสนอนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักเรียนด้วยกัน ระหว่ำง
นักเรียนกับครู  
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ร้อ
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ะ

ระดับชั้น

ร้อยละนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
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ตัวอย่ำงนวัตกรรมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

ระดับชั้น ชื่อนวัตกรรม 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 หนังสือ time line ประวัติศำสตร์,  

มัธยมศึกษำปีที่ 2 ชิ้นงำนกำรลงสีน้ ำดอกไม้, งำนเขียนสำรคดีท่องเที่ยว 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 คลิปดูเอดร ำวงมำตรฐำนจำกแอพพลิเคชัน TikTok, สมุดเล่มเล็ก เรื่องส ำนวน

สุภำษิต 

มัธยมศึกษำปีที่ 4 กำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต  

ผ่ำนคลิป VDO Youtube, กำรออกแบบสติ๊กเกอร์ใช้งำนในแอพพลิเคชั่น Line 

มัธยมศึกษำปีที่ 5 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ, กำรเขียนเชิงบูรณำกำรเรื่องท้องถิ่นภูเก็ต 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 โปสเตอร์ องค์กรควำมร่วมมือ 
 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ  2564  มีกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชัน 
google classroom,  line และ facebook ซึ่งนักเรียนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนและสำมำรถเรียน
ผ่ำนระบบมีกำรโต้ตอบและส่งงำนผ่ำนระบบออนไลน์ได้ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

จ านวนนักเรียน               
ที่มีระดับ 2 ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียน               
ที่มีระดับ 2 ขึ้นไป 

3 2 1 0 
ม.1 466 466 0 0 0 466 100 
ม.2 449 449 0 0 0 449 100 

ม.3 414 414 0 0 0 414 100 

ม.4 493 493 0 0 0 493 100 

ม.5 470 470 0 0 0 470 100 

ม.6 434 434 0 0 0 434 100 

รวม 2,726 2,726 0 0 0 2,726 100 
 

จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ ผู้เรียนร้อยละ 100 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและ                 

กำรสื่อสำร อยู่ระดับดีขึ้นไป   

ผลรางวัลสนับสนุน  
ได้รับรำงวัลดีเด่น “กำรประกวดสื่อสร้ำงสรรค์ต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำนสื่อภำพยนต์สั้นประจ ำปี

กำรศึกษำ 2564” ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน       
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

เฉลี่ย 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 
ฯ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ฯ
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 ฯ

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.1 466 73.61 72.75 72.21 84.76 69.64 96.57 84.55 89.72 80.47 
ม.2 449 86.82 80.59 73.69 85.02 77.59 97.45 88.47 94.01 85.46 
ม.3 414 90.95 76.84 75.88 93.25 80.94 98.79 97.43 78.07 86.52 
ม.4 493 87.63 67.38 82.76 89.15 88.84 95.64 94.52 95.13 87.63 
ม.5 470 91.17 71.28 85.71 93.09 75.64 98.09 89.79 ไม่เรียน 86.39 
ม.6 434 84.55 78.70 82.73 89.96 89.62 95.97 96.43 ไม่เรียน 88.28 

ร้อยละ 2,726 85.79 74.59 78.83 89.20 80.38 97.08 91.86 89.23 85.79 

จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ ผู้เรียนร้อยละ 85.79 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ระดับ  2.5  ขึ้นไป 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภาษาไทย

คณิต

วิทย์

สังคม

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ร้อยละ

รา
ยงิ
ชา

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ม.6 ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.1
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6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผลกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ประเภท 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน ม.3 
จ านวน 

 นักเรียน(คน) 
คิดเป็น                  
ร้อยละ 

เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนเดิม 414 337 81.41 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม 414 27 6.52 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในส่วนกลำง (กรุงเทพมหำนคร) 414 3 0.72 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในส่วนภูมิภำค (ยกเว้นจังหวัดเดิม) 414 11 2.66 
เรียนต่อสถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 414 0 0 
เรียนต่อสถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 414 33 7.97 
เรียนต่อสถำบัน ว.นำฏศิลป์ 414 0 0 
เรียนต่อ กศน. 414 2 0.48 
เรียนต่อสถำบันอ่ืน ๆ(ต่ำงประเทศ) 414 1 0.24 
ประกอบอำชีพ 414 0 0 
รอศึกษำต่อ 414 0 0 
ไม่จบกำรศึกษำ 414 0 0 
รวม นักเรียนที่ศึกษาต่อ 414 414 100 

 

ผลกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

ประเภท 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียน ม.6 

จ านวนนักเรียน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
เรียนต่อมหำวิทยำลัยปิดของรัฐ 434 98 22.58 
เรียนต่อมหำวิทยำลัยเอกชน 434 15 3.46 
เรียนต่อมหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ 434 1 0.23 
เรียนต่อมหำวิทยำลัย/สถำบันเทคโนโลยี 434 5 1.15 
เรียนต่อสถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 434 0 0 
เรียนต่อสถำบันรำชภัฏ 434 16 3.69 
เรียนต่อต่ำงประเทศ 434 0 0 
รอศึกษำต่อ 434 288 66.36 
ไม่จบกำรศึกษำ 434 11 2.53 
นักเรียนที่ศึกษาต่อ 434 423 97.47 
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จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ 100 ได้รับกำรเข้ำศึกษำต่อ 
และ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ร้อยละ 97.47 ได้รับกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ซึ่งร้อยละโดย
เฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับกำรเข้ำศึกษำต่อทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6  คิดเป็น 98.74 

 

2.2.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 466 0 13  43   410   453   97.13  

ม.2 449 0 8 40 402  441   98.30  

ม.3 414 0 5 28 381  409   98.85  

ม.4 493 0 7 26 460  486   98.50  

ม.5 470 0 7 49 415  464   98.62  

ม.6 434 0 7 35 393  428   98.50  

รวม 2,726 0 46 220 2,460  2,680   98.31  
 

จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี คิดเป็นร้อยละ 98.31                        
ที่มีระดับดีขึ้นไป 
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2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 466 0 8 51 406 457 98.07 

ม.2 449 0 8 13 428 441 98.22 
ม.3 414 0 3 52 359 411 99.28 

ม.4 493 0 4 24 462 486 98.58 
ม.5 470 0 6 166 295 461 98.09 

ม.6 434 0 4 43 384 427 98.61 

รวม 2,726 0 33 349 2,334 2,683 98.47 

 

จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 
95.89 ที่มีระดับดีขึ้นไป 

ภาพกิจกรรม งานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2564 
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ภาพกิจกรรมนักเรียนแกนน าพื่อสร้างความเป็นภูเก็ต โครงการสืบสานประเพณีวิถีคนภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้บรรพบุรุษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 466 1 0 0 465 465 99.79 
ม.2 449 0 0 2 447 449 100.00 
ม.3 414 0 0 1 413 414 100.00 
ม.4 493 2 0 0 491 491 99.59 
ม.5 470 6 0 1 463 464 98.72 
ม.6 434 2 1 14 417 431 99.31 
รวม 2,726 11 1 18 2,696 2,714 99.57 
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 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี

น้ าหนักส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ 

จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูง 
ไม่ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ
ตาม

เกณฑ์ 
น้ าหนัก
น้อย 

เตี้ย ผอม เริ่มอ้วน 

ม.1 466 380 4 3 33 46 81.55 
ม.2 449 358 6 9 27 49 79.73 

ม.3 414 334 3 7 14 56 80.68 

ม.4 493 392 8 4 20 69 79.51 
ม.5 470 386 9 2 10 63 82.13 

ม.6 434 336 6 1 7 84 77.42 

รวม 2,726 2,186 36 26 111 367 80.19 

 
ตรวจ ATK หาเชื้อโควิด - 19 ให้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

    3.1 จุดเด่น 

 1.  ผู้ เรียนมีทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเข้ำถึงข้อมูล 
และประกอบกำรเรียนออนไลน์ได้อย่ำงดีเยี่ยม 
 2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิใจในท้องถิ่น 
 3. ผู้เรียนมีควำมกล้ำแสดงออก และเคำรพควำมกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
 4. ผู้เรียนมีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดีนอกจำกนั้นยังมีทักษะภำษำต่ำงประเทศ                  
เช่น ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น เป็นต้น 
 
 



                                  29 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

Self – Assessment Report  :  SAR 

    3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีมีทักษะควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
 2. ควรส่งเสริมผู้เรียนผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในกำรคิด วิเครำะห์ สร้ำงนวัตกรรม                 
ให้สอดแทรกกำรเรียนกำรสอน 
    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 1.  ส่งเสริม พัฒนำผู้ เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำผ่ำนกิจกรรมและโครงกำร 
 2. ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักเรียนมีกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร                        
ของโรงเรียน โดยด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ 
การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 2 ปี (2564-2565) โดยด ำเนินกำร
จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ซึ่งมีครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเข้ำร่วมประชุม                           
ที่ เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรี ยน โดยวิเครำะห์                           
ใน 2 ประเด็นคือ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน เพ่ือน ำมำ
ก ำหนดทิศทำงของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน             
น ำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนลงสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณต่อไป  
 

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยสร้ำง                   
ควำมตระหนักให้แก่บุคลำกร  ให้เข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรเชิงระบบ (PDCA )และกำรบริหำร                         
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) ที่ต้องท ำให้บรรลุผล  ตำมมำตรฐำนคุณภำ พกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ผ่ำนแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ   โดยใช้
ค่ำนิยมเป็นหลักยึดในกำรปฏิบัติงำน  และค ำนึงถึงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส ำคัญ  ก ำหนด
เป็นกติกำร่วมกันให้  ทุกหน่วยงำนทั้งในฐำนะผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงำน  จะต้องสร้ำงคุณค่ำของงำน                  
ในส่วนที่ตนรับผิดชอบในทุกกระบวนกำร  และจะต้องรับผิดชอบในผลงำนที่ไม่ได้คุณภำพตำมคำดหวัง   
รวมทั้งพร้อมแก้ไขปรับปรุงในข้อผิดพลำดนั้น ๆ  โรงเรียนก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำง ๆ สร้ำงนวัตกรรมใหม่ 
ๆ มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือแก้ปัญหำงำน  ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำบูรณำกำรปรับปรุง                  
วิธีกำรสอน หรือสร้ำงและพัฒนำหลักสูตร รวมทั้งพัฒนำครูและบุคลำกรเพ่ือให้มีควำมรู้ใหม่ ๆ                      
อยู่เสมอ ๆ ในกำรด ำเนินกำรทุกคนจะต้องให้ควำมส ำคัญกับกลยุทธ์กำรบริหำรระบบคุณภำพ 11 Ss 
ด้วยที่จะช่วยให้งำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 

 
 

 
 
 

11Ss 
11Ss 
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กลยุทธ์การบริหารระบบคุณภาพ 11 Ss 

Standard กำรบริหำรจัดกำรที่ให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
Systematic ทุกหน่วยงำนย่อยในโรงเรียนจะต้องบริหำรจัดกำรเชิงระบบ โดยใช้วงจรคุณภำพ 

PDCA 
Strategic โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ชัดเจน  และเป็นที่รับรู้

ของผู้ปฏิบัติทุกคน 
Staff   กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรท ำงำนเป็นทีม ในรูปของคณะกรรมกำร หรือ

คณะท ำงำน 
Small ท ำหน่วยงำนให้เล็กลง  มีผู้รับผิดชอบชัดเจน  ใช้คนน้อย มีควำมคล่องตัวในกำร

ปฏิบัติงำน 
Simple มีรูปแบบกำรท ำงำนด้วยวิธีกำรขั้นตอนที่ง่ำยต่อกำรปฏิบัติ  มีเอกสำรก ำกับที่ทุก

คนสำมำรถปฏิบัติได้ 
Short time   แบ่งงวดงำนที่ใช้เวลำปฏิบัติงำนไม่นำนเกินไป  
Service mind   บุคลำกรมีน้ ำใจใฝ่บริกำร  ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบที่มีต่อทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
Satisfactory ให้ควำมสนใจกับคุณภำพงำนทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติ  ที่ต้องสร้ำงควำมพึงพอใจ

ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
Sustainable   กำรบริหำรจัดกำรที่ต้องสำมำรถสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับองค์กร 
Sufficiency สร้ำงอุปนิสัยพอเพียง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

กลยุทธ์การบริหารระบบคุณภาพ 
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พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดท ำหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ               
ขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร                         
ในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ งำนพัฒนำหลักสูตรได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรโครงกำรห้องเรียน
พิเศษ ได้แก่ โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Science 
Mathematics Technology and Environment Program :  SMTE)  โ ค ร ง ก ำ ร น ำ น ำ ช ำ ติ  
(International Program : IP) นอกจำกนั้นในหลักสูตรโครงกำรห้องเรียนปกติก็มีแผนกำรเรียน                     
ที่หลำกหลำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสนใจของผู้เรียน เช่น แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ แผนกำรเรียนภำษำจีน แผนกำรเรียนภำษำฝรั่งเศส แผนกำรเรียนภำษำเยอรมัน                      
แผนกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น เป็นต้น 
 โรงเรียนมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินกำรใช้หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้น                
น ำผลมำปรับปรุง พัฒนำหลักสูตรโดยใช้กระบวนกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำ น ำไปสู่ควำมยั่งยืนและ                              
เป็นแบบอย่ำงในวงกว้ำงได้ และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และสำมำรถ
ตรวจสอบได ้
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้ด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ครูให้ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลด้วยควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท                    
ในกำรสอนอย่ำงเต็มเวลำ และเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุเป้ำหมำยของหลักสูตร 
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร จัดครูสอนตรงตำมวุฒิกำรศึกษำ ควำมถนัด 
ควำมสำมำรถ และมีกำรจัดอบรมพัฒนำครูให้เข้ำประชุม/ สัมมนำ/อบรมเชิงปฏิบัติกำร  ทั้งภำยใน
หน่วยงำนและร่วมกับองค์กรภำยนอกตลอดปีกำรศึกษำ ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตัวเอง                       เพ่ือ
วิทยฐำนะที่สูงขึ้น เข้ำใจในทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำร่วมกันสู่กำรปฏิบัติงำน รู้ เข้ำใจ                    
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ยอมรับบทบำทมำตรฐำน พัฒนำขีดควำมสำมำรถและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน                
ของตนเอง สู่กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพของ สถำนศึกษำ                  
มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่ำงชัดเจน มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้รวมทั้ งจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยและสังคม  
ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  
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จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพและ                     
มีความปลอดภัย 
 โรงเรียนมีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ โดยภำยในห้องเรียน      
มีสื่อเทคโนโลยีพร้อมส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูและผู้เรียน มีโต๊ะ เก้ำอ้ีพร้อมใช้และ
เหมำะสมกับจ ำนวนของผู้เรียน มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ พร้อมต่อกำรใช้งำน ในแต่ละรำยวิชำ                   
เช่น อุปกรณ์กำรทดลองของวิชำวิทยำศำสตร์ โมเดลหรือสื่อต่ำง ๆ ของวิชำคณิตศำสตร์ ส่วนในด้ำน
ภำษำมีห้องเรียนส ำหรับเรียนภำษำต่ำง ๆ เช่น ห้องเรียนภำษำจีน ภำษำเยอรมัน ภำษำญี่ปุ่น  
ที่สร้ำงบรรยำกำศให้สอดรับกับภำษำนั้น ๆ  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีคณะกรรมกำรสำรสนเทศประจ ำกลุ่มสำระ กลุ่มงำน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 แล้วน ำมำสรุปผลเป็นสำรสนเทศประจ ำปี  และสรุปรำยงำนผล 
กำรประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน  ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน ครูผู้สอนใช้สำรสนเทศที่ได้ ประกอบ 
กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนรู้  จัดท ำโครงกำร อีกทั้งจัดสรรงบประมำณ                     
แต่ละปีงบประมำณเพ่ือดูแลด้ำน Hardware , Software ตลอดจนมอบหมำยบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรดูและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในโรงเรียนให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ   

การสร้างเครือข่าย 
 โรงเรียนมีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ                  
ของโรงเรียนและคุณภำพนักเรียนทั้งยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะที่ส ำคัญโดยทำงโรงเรียน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียนสร้ำงคู่ร่วมพัฒนำและขยำยเครือข่ำยทั้ งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำรมีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทำงและกลยุทธ์กำรพัฒนำโรงเรียนโดยค ำนึงถึง
คุณประโยชน์ของทั้งสองฝ่ำยที่อำจได้รับหรือเรียนรู้จำกโรงเรียนที่จะเป็นคู่พัฒนำทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยำว 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อก ำหนดแผน เป้ำหมำยและแหล่งร่วมพัฒนำ 
 3. ส ำรวจ ทบทวนว่ำมีโรงเรียนที่เป็นคู่พัฒนำอยู่ในท้องถิ่น พ้ืนที่ใกล้เคียงอยู่เดิมที่โรงเรียน                 
จะสำมำรถเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำได้ตำมท่ีกำหนดเป้ำหมำยไว้ 
 4. ประสำน ขอควำมร่วมมือจำกครู บุคลำกร หรือผู้ทรงคุณวุฒิในกำรใช้สัมพันธภำพส่วนตัว
แสวงหำคู่ร่วมพัฒนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 
 
 
 
 



                                  34 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

Self – Assessment Report  :  SAR 

     2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 จำกกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำของโรงเรียนน ำไปสู่กำรปรับและจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ระยะ 2 ปี (2564-2565) ได้ก ำหนดทิศทำงของโรงเรียนในระยะเวลำ 2 ปี มีประเด็นดังนี้ 

-  วิสัยทัศน์โรงเรียน  “ผู้เรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรม ก้ำวทันเทคโนโลยี  สู่มำตรฐำนสำกล                   
บนวิถีพอเพียง” 

-  พันธกิจ ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 
    1. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม บนวิถีพอเพียง 

2. ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกรให้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนสำกลและสำมำรถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

3. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

-  เป้าประสงคข์องโรงเรียน  
1. ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะ มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ เจตคติ สำมำรถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม                     

ในกำรจัด กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
3. มีระบบประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
4. มีเครือข่ำยสนับสนุนจำกสถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนอ่ืนทั้งในประเทศและ                     

ในระดับนำนำชำติ 
 -  กลยุทธ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 
    1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ และมีคุณธรรม 

              2 .  พัฒนำครู และบุ คลำกร ให้ มี สมรรถนะ ในกำร ใช้ เทคโน โลยี และนวัตกรรม 
ในกำรจัด กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
              3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
              4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทั้งในประเทศและในระดับ
นำนำชำติ 
2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
   โรงเรียนจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยใช้กระบวนกำร
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ภำคเรียนละ 1  ครั้ง  
เมื่อสิ้นสุดภำคเรียนและน ำ 3 ระบบหลัก 7 ระบบสนับสนุน มำพัฒนำสถำนศึกษำ  
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โรงเรียนด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจัดหลักสูตร
ที่หลำกหลำยเพ่ือตอบสนองกับควำมต้องกำรและศักยภำพของนักเรียนและมีกำรพัฒนำห้องเรียน              
ให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภำพ ห้องปฏิบัติกำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมกำรใช้สื่ อเทคโนโลยี               
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ติดตั้งสัญญำณ Wifi ครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณร้อยละ 80 บริกำรส ำหรับ                 
ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและนันทนำกำรของนักเรียน 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ                                                    
    ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรของสำระกำรเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสำระ ที่ได้รับ                
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและสำมำรถตรวจสอบได้ เป็นหลักสูตรสถำนศึกษำ                  
ที่มีควำมยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป้ำหมำยและวิสัยทัศน์                 
ของสถำนศึกษำ  มีรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือ                     
ผลกำรเรียนรู้และ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นขั้นตอนตำมที่ก ำหนด บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำย 
 ทั้งนี้ โรงเรียนจัดท ำแผนและด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินกำรใช้หลักสูตรอย่ำง
ต่อเนื่องโดยใช้วิธีกำรตรวจเยี่ยมและกำรสังเกตกำรณ์ในชั้นเรียน ผู้สอนประเมินกำรใช้หลักสูตร
สถำนศึกษำของตนเองโดยบันทึกหลังสอนเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมรูปแบบของสถำนศึกษำ  นอกจำกนี้ 
สถำนศึกษำประเมินกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยควำมร่วมมือของหัวหน้ำกลุ่มสำระ         
กำรเรียนรู้ ผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง และศึกษำผลที่ได้จำกกำรประเมินกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
เพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำถัดไปท ำให้หลักสูตรสถำนศึกษำ ของโรงเรียนสตรี
ภูเก็ตมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล และพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนมีกระบวนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรของโรงเรียนทั้งในด้ำนวิชำชีพและคุณภำพชีวิต               
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำนที่ปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม วินัย และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับครูและบุคลำกร และ                    
มีกำรส่งครูและบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญตำมควำมสนใจและ                
ควำมถนัด เช่น  

- จัดอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ                   
“วิทยฐำนะ ว.9 (P.A.) เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะในเกณฑ์ ว.9”  

- อบรมออนไลน์หลักสูตร “กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะหลักผ่ำน PLC เพ่ือกำรเรียน
กำรสอนแบบออนไลน์ หลังยุคโควิด-19” เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ของนักเรียน  
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- จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “สื่อสำรองค์กร สร้ำงสุข สู่ชั้นเรียน ด้วยเทคนิคโค้ชหัวใจครู”                     
เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรมีควำมเข้ำใจนักเรียนในชั้นเรียนมำกยิ่งขึ้นโดยตลอดปีกำรศึกษำ 2564 ครู
และบุคลำกรทุกคนได้รับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำ 20 ชั่วโมงต่อปี  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สร้างสุข สู่ชั้นเรียน ด้วยเทคนิคโค้ชหัวใจครู” 

 

 

 

 

 

 
 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพและ                           
    มีความปลอดภัย 
 โรงเรียนมีขนำดห้องเรียนเหมำะสมกับจ ำนวนผู้เรียนและภำยในห้องมีอุปกรณ์พร้อมส ำหรับ       
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉำยภำพ และระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ของโรงเรียน โดยโรงเรียนมีห้องเรียนคุณภำพ จ ำนวน 81 ห้องเรียน นอกจำกนั้นห้องสมุดที่มีขนำด
เหมำะสมต่อจ ำนวนผู้เรียนมีหนังสือเพียงพอต่อควำมต้องกำร มีกิจกรรมรักกำรอ่ำน ในส่วนของ
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์มีอุปกรณ์และโมเดลเพียงต่อจ ำนวนผู้เรียน และทำงโรงเรียนมีหน่วยงำน                    
ในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมเม่ืออุปกรณ์ เครื่องมือช ำรุด 
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6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรยีนรู้ 
 ในแต่ละปีโรงเรียนมีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศโดยแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนเรียนรู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลและส่งมำยังส่วนกลำงเพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นสำรสนเทศของโรงเรียน ซึ่งในเล่มสำรสนเทศ                   
ของโรงเรียนมีกำรแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 สภำพกำรบริหำรและกำรจัด
โครงสร้ำง ส่วนที่ 3 แนวกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน และส่วนที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน                  
ในปีกำรศึกษำ 2564  และน ำข้อมูลสำรสนเทศเผยแพร่ไปยังเว็ปไซต์โรงเรียนเพ่ือสะดวกในกำรน ำข้อมูล
ไปใช้งำน 
7) การสร้างเครือข่าย 
 ในแต่ละปีโรงเรียนมีกำรประชุมผู้ ปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและ                      
มีกำรจัดตั้งคณะกรรมเครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือร่วมแก้ปัญหำและสนับสนุนนักเรียน นอกจำกนั้น                            
ยังมีเครือข่ำยอ่ืน ๆ ที่ช่วยสนับสนุนโรงเรียนไม่ว่ำจะเป็นทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียน พัฒนำสถำนที่                    
ของโรงเรียน ได้แก่ เครือสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสตรีภูเก็ต เครือข่ำยมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขำดแคลน
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในส่วนเครือข่ำยในกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำคณภำพของนักเรียน ได้แก่ 

ที ่ บันทึกข้อตกลง หน่วยงาน ระดับ 
1 บันทึกข้อตกลงด้ำนควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ

ควำมคิดริเริ่ม “โรงเรียนพันธมิตรแห่ง
อนำคต”  (PACH) 

สถำบันเกอเธ่ หน่วยงำน
รัฐบำลประเทศเยอรมนี 

ระดับ
นำนำชำติ 

2 บันทึกข้อตกลงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรงำนอำชีพ 

หน่วยงำนวิทยำลัยดุสิตธำนี ระดับชำติ 

3 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร 
ร่วมมือกำรสอนภำษำจีนรวมทั้งกำรท ำ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สถำบันขงจื้อ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ระดับชำติ 

4 บันทึกข้อตกลงกำรด ำเนินงำนโครงกำร
เครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนภำษำจีน 

สำขำวิชำภำษำจีนเพ่ือ
กำรื่อสำร คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 

ระดับชำติ 

5 บันทึกข้อตกลงร่วมมือกำรให้โควต้ำนักเรียน
ที่มีผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์เข้ำศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 20 คน 

วิทยำลัยนำนำชำติ  
มหำวิทยำลัยมหิดล 

ระดับชำติ 

6. บันทึกควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำ
บุคลำกรระหว่ำงโรงเรียนสตรีภูเก็ตกับ
สถำบันปัญญำภิวัน์ 

สถำบันปัญญำภิวัฒน์ ระดับชำติ 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1 จุดเด่น 

1. โรงเรียนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน และมีระบบกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถปฏิบัติตำม
ได้อย่ำงมีระบบและปฏิบัติมำอย่ำงต่อเนื่อง 

2. โรงเรียนมีควำมพร้อมกำรในจัดสภำพแวดล้อม เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่สนับสนุน  
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. โรงเรียนมีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศ ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำร นโยบำย
และจุดเน้นต่ำง ๆ มำบูรณำกำร มีกำรเชื่อมโยงระบบเดิมที่ปฏิบัติอยู่กับแนวทำงกำรด ำเนินงำน                  
ตำมนโยบำยเพื่อลดทอนภำระงำนที่ต้องปฏิบัติ  

4. โรงเรียนมีเครือข่ำยที่สนับสนุนในกำรพัฒนำโรงเรียนทั้งด้ำนสภำพแวดล้อม ทุนกำรศึกษำ
นักเรียนและด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดหลักสูตรในรำยวิชำเพ่ิมเติมให้นักเรียนสำมำรถเลือกตำมควำมถนัดและ                   
ควำมสนใจของผู้เรียนได้อย่ำงอิสระมำกขึ้น 
    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 โรงเรียนจัดท ำรำยวิชำในสำระเพ่ิมเติมให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นในทุกกลุ่มสำระเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้เหมำะสมกับควำมถนัด ตำมควำมสนใจ และมีอิสระในกำรเลือกรำยวิชำเรียน
มำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีกำรเลือกรำยวิชำเรียนแบบเลือกเสรีขึ้นอยู่กับควำมพร้อม                   
ของสถำนที่ จ ำนวนห้องเรียน และผู้สอน เนื่องจำกต้องใช้จ ำนวนห้องเรียนและผู้สอนจ ำนวนมำกในเวลำ
เดียวกัน 
    3.4 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 

 1. ได้รับรำงวัลระดับชำติ รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS รองชนะเลิศ ระดับ                   
เหรียญทอง สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร  
 2. ได้รับรำงวัล โรงเรียนรำงวัลพระรำชทำนระดับกลุ่มจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2564 
    3.5 บันทึกการเยี่ยมโรงเรียน 

 1. คณะผู้บริหำรและครูโรงเรียนทุ่งมะพร้ำววิทยำเยี่ยมชมโรงเรียนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร               
ของโรงเรียน 
 2. คณะอำจำรย์และนักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำ กำรบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี สถำบันพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง เยี่ยมชมโรงเรียน               
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ                    
โดยด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
  - โรงเรียนมีกระบวนกำรส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญโดยกำรจัด
กิจกรรมและออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น แบบ Active learning เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
สำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติได้จริง มีกระบวนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในกำรวัดและประเมินผล ในขณะที่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนยังมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ บริบทชุมชนและท้องถิ่น 
 -  โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยสนับสนุนอุปกรณ์
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD), กรำฟิกส์
แท็บเล็ต, อุปกรณ์เชื่อมต่อในกำรสอนออนไลน์ อีกทั้งยังมีระบบสัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย (Wi-fi) 
ภำยในบริเวณโรงเรียนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทั้งภำยในและภำยนอก 
อีกท้ังยังได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ ในกำรจัดกำรศึกษำ 
 - โรงเรียนมีโครงกำรพัฒนำศักยภำพ ด้วยกระบวนกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                   
อย่ำงต่อเนื่อง ครูจัดท ำโครงกำรสอน จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพ เหมำะสม ท ำให้ผู้เรียน เรียนอย่ำงมีควำมสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 

 - โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู โดยกำรก ำหนด              
ให้ส่งบันทึกเวลำเรียน บันทึกคะแนน บันทึกหลังสอนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูได้แจ้งผล     
กำรประเมินของนักเรียนอย่ำงสร้ำงสรรค์ นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงกำรเรียนรู้ของตนเอง                
ได้เต็มศักยภำพ  กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ                
โดยโรงเรียนก ำหนดให้คุณครูทุกคนท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ส่งทุกภำคเรียน ก ำหนดขั้นตอน             
กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ                              
ด้วยกำรประเมินตำมสภำพจริง มีกำรก ำหนดชิ้นงำน/ ภำระงำน เครื่องมือวัดและวิธีวัดผลที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดหรือผลกำรเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูท ำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
 - โรงเรียนมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรและหัวกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และหัวหน้ำงำน มีกำรประชุมสัปดำห์ละครั้ง ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรประชุมภำยในกลุ่มสำระ           
กำรเรียนรู้ และ ครูที่สอนร่วมในแต่ละรำยวิชำและแต่ละระดับชั้น มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ       
ใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้ง 
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    2.2 ข้อมูล หลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                    
โดยกำรจัดท ำแผนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญตำมแนวทำง Active learning สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำง มีกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด                      
ฝึกทักษะ แสดงควำมคิดเห็น  สรุป น ำเสนอผลงำน เช่น กำรจัดกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน กำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง กำรท ำคลิปวิดีโอ กำรท ำกำรทดลอง กำรสร้ำงนวัตกรรมสอดคล้องกับเนื้อหำ                         
จำกผลกำรตรวจสอบพบว่ำครูที่มีกำรจัดท ำแผนจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญคิดเป็น ร้อยละ 100 
 ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อวัรสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้ครูสอนผ่ำนทำงออนไลน์                           
ในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น google classroom  line  facebook และ zoom เมื่อกลับมำสอนที่โรงเรียน  
ครูได้มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศที่หลำกหลำยเพ่ือให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำของแต่ละวิชำ
เพ่ิมขึ้น เช่น เว็ปไซต์ยูทูป  power  point  Kahoot  เป็นต้น โดยครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประกอบกำรเรียนกำรสอนคิดเป็น ร้อยละ 100 
 ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกด้วยกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตร จัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
แบบ Active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เช่น กำรจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำก ำหนดไว้ จำกกำรตรวจสอบพบว่ำครูมีกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 93.50 
 ครูด ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบโดยก ำหนดวิธีกำรเครื่องมือ
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรไว้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูทุกคน โดยมีกำรวัด
และประเมินผลผู้เรียนรอบด้ำนทั้งด้ำนควำมรู้ กระบวนกำร พฤติกรรมและเจตคติ ที่เหมำะสมกับ
ธรรมชำติของวิชำ เช่น วัดผลผ่ำนกำรสอบวัดควำมรู้ กำรสอบปำกเปล่ำ กำรท ำปฏิบัติกำรทดลอง                   
กำรน ำเสนอผลงำน กำรประดิษฐ์งำนที่สอดคล้องกับเนื้อหำ กำรประเมินพฤติกรรมกำรเรียน เป็นต้น 
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำครูที่ใช้เครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลที่คิดเป็น ร้อยละ 100 
 ครูมีกำรแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้                      
ครูจัดท ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพ่ือแก้ไขปัญหำ น ำไปสู่กำรท ำวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้ปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยครูที่สอนร่วมกันจะหำคำบสอนที่ว่ำงพร้อมกันมำประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
จำกตรวจสอบพบว่ำครูที่มีกำรจัดท ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ คิดเป็น ร้อยละ 88.49 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

    3.1 จุดเด่น 

 1. ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณวุฒิตรงตำมสำขำและได้สอนรำยวิชำตรงตำมวุฒิที่จบ 
 2. ครูมีกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำและตัวชี้วัดให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลำง และ                 
จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียน 
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 3. ครูมีกำรพัฒนำเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยทั้งด้ำนควำมรู้  ทักษะ
กระบวนกำร และพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน 
 4. ครูมีควำมสำมำรถและควำมพร้อมในกำรใช้สื่อออนไลน์ประกอบกำรเรียนกำรสอนและ              
ใช้สื่อเทคโนโลยีอ่ืนๆ ประกอบกำรสอน 
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ควรพัฒนำกระบวนกำรแก้ปัญหำจำกชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เป็นนวัตกรรม
ที่ต่อยอดสู่ควำมเป็นเลิศ (Best Practice) 
 2. ควรพัฒนำให้ครูมีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนทำงวิชำชีพ (PLC) เพ่ิมข้ึน 

    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เท่ำทันสื่อออนไลน์ และวิเครำะห์ข้อมูล               

สื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง 

 2. ส่งเสริมให้ครูมีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ิมข้ึน 

    3.4 รางวัลที่ครูได้รับ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 

1 นำงเบญจมำภรณ์  พุ่มไสว ได้รับกำรคัดเลือกเผยแพร่คลิปสื่อ  กำร
สอนโครงกำรพัฒนำส่งเสริมสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 ภำคเรียนที่ 1 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พังงำ 
ภูเก็ต ระนอง 

2 นำงสำวสุกัญญำ  ผิวข ำ รำงวัล “ครูผู้ให้ในดวงใจของศิษย์” 
เนื่องในวันครูแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร สภำ
องค์กรเยำวชนสร้ำงสรรค์
พัฒนำสังคม 

3 นำยอ ำนวย  ปุพเพตะนันท์ ครูผู้สมควรได้พระรำชทำนรำงวัลสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำมหำจักรี  “ครูขวัญศิษย์”                      
ปี 2564 ระดับประเทศ 

มูลนิธิสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี  
 

4 นำงสำวนิสำ  พันละภะ รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC 
AWARDS รองชนะเลิศ ระดับหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยก กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ด้ำน
บริหำรจัดกำร ระดับชำติ 

ส ำนักคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง และความต้องการช่วยเหลือ  
  

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ขอสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรช่วยเหลือ ดังนี้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีผลกำรประเมิน                   
รำยมำตรฐำน ดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน      อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

ความต้องการช่วยเหลือ 

1. จัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถเก่ียวกับงานส านักงานที่มีความเฉพาะด้าน เช่น งานพัสดุ 
งานการเงิน 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา  2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
1. มีควำมสำมำรถ                       
ในกำรอ่ำน กำรเขียน      
กำรสื่อสำรและ                   
กำรคิดค ำนวณ 

1. จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ   
85 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำร
เขียน กำรสื่อสำร อยู่ระดับดีขึ้นไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90.79                 
มีควำมสำมำรในกำรสื่อสำร                
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
 

2. จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
78  มีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 79.78                
มีควำมสำมำรถในกำร                      
คิดค ำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
 

2. มีควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำง                   
มีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 75 
มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์               
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ อยู่ระดับดีขึ้นไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85.30               
ผ่ำนกำรประเมินกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
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3. มีควำมสำมำรถ                       
ในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

นักเรียนทุกระดับชั้นมีควำมสำมำรถ     
ในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

นักเรียนทุกระดับชั้นมี                    
กำรสร้ำงนวัตกรรมในรำยวิชำ 

ตำม
เป้ำหมำย 

4. มีควำมสำมำรถ       
ในกำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศและ               
กำรสื่อสำร 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95 
มีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญ              
ของผู้เรียน ด้ำนควำมสำมำรถ                
ในกำรใช้เทคโนโลยี อยู่ระดับดีขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 100 มีผลกำรประเมิน 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน                   
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี อยู่ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

5. มีผลสัมฤทธิ์                 
ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร  
สถำนศึกษำ 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยในรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 85.79 มีผลกำรเรียน
เฉลี่ยในรำยวิชำพ้ืนฐำน                 
ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

6. มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน 
และจิตคติที่ดีต่องำน
อำชีพ 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95 
มีควำมพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับ               
ที่สูงขึ้น 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ      
ร้อยละ 97.47 มีควำมพร้อม   
ที่จะศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. กำรมคีุณลักษณะและ
ค่ำนิยมท่ีดีตำม 
ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95 
มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี                    
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 98.31 มีคุณลักษณะ  
และค่ำนิยมที่ดีอยู่ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

2. ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 92       
มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ                   
ควำมเป็นไทย  อยู่ระดับดีขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 98.47 มีควำมภูมิใจ              
ในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

3. กำรยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 92 
ที่สำมำรถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกัน                
บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ   
ร้อยละ 99.57 ที่สำมำรถร่วม
กิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงและหลำกหลำย 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
 

4. สุขภำวะทำงร่ำงกำย
และจิตสังคม 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

จ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 80.19 มีสุขภำวะ               
ทำงร่ำงกำยและจิตสังคม             
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
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1. กำรมีเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 

1. สถำนศึกษำ ก ำหนดวิสัยทัศน์                
พันธกิจและเป้ำประสงค์ โดยใช้ข้อมูล              
สำรสน เทศของสถำนศึกษำสอดคล้อง 
กับแผนกำรศึกษำระดับชำติและ          
ควำมต้องกำรของชุมชน 
2. สถำนศึกษำ มีกำรศึกษำ วิเครำะห์  
มำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ             
ตำมกฎกระทรวงอย่ำงครบถ้วน 
ก ำหนดผู้รับผิดชอบ จนน ำไปสู่                 
กำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ               
ของสถำนศึกษำ 
3. สถำนศึกษำ มีกำรก ำหนด                  
ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ                        
ของทุกมำตรฐำน และค่ำเป้ำหมำย                   
ในประเด็นพิจำรณำ อย่ำงเหมำะสม
ตำมบริบทของสถำนศึกษำ                  
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4. สถำนศึกษำจัดท ำประกำศ                   
ค่ำเป้ำหมำยแต่ละมำตรฐำน                    
เพ่ือประกันคุณภำพภำยใน                     
ของสถำนศึกษำท้ังภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ  

โรงเรียนมีกำรปรับแผนและ
จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ระยะ 2 ปี                  
ซึ่งมีข้ันตอนกำรน ำมำตรฐำน
สถำนศึกษำ บริบทของโรงเรียน 
บริบทชุมชนมำวิเครำะห์      
เพ่ือให้ได้มำซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ และแต่ละ                 
ปีกำรศึกษำ มีกำรรำยงำนผล      
กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 

ตำม
เป้ำหมำย 
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2. มีระบบบริหำร
จัดกำรคุณภำพ                    
ของสถำนศึกษำ 

1. สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ที่ได้รับควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ   
สำมำรถตรวจสอบได้ 
2. สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติกำร                  
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัด       
กำร ศึกษำของสถำนศึกษำ                   
ในกำรขับเคลื่อน สถำนศึกษำสู่
เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์และมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
3. กำรมีระบบกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมิน ผลและรำยงำนผล                       
กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำอย่ำงชัดเจน 
4. กำรมีรำยงำนประจ ำปี หรือ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน                    
ของสถำนศึกษำในแต่ละปีท่ีสะท้อน
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพ
ตำมวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                

โรงเรียนน ำแผนกลยุทธ์                    
มำจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำร                  
รำยปีงบประมำณและ                         
มีกำรก ำกับติดตำม ตลอด
ปีงบประมำณ และรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

ตำม
เป้ำหมำย 

3. ด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำน                   
ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและ                      
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

1. สถำนศึกษำวิเครำะห์หลักสูตร
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือ
ผลกำรเรียนรู้ น ำไปจัดท ำรำยวิชำ
และหน่วยกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือ              
ผลกำรเรียนรู้ 
2. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
และพัฒนำผูเรียนให้มีศักยภำพ                 
เป็นพลโลก ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

โรงเรียนน ำมำตรฐำน                    
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัด                    
มำวิเครำะห์ เพ่ือจัดท ำรำยวิชำ
และหน่วยกำรเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมำตรฐำน                    
มีกำรจัดท ำแผนและด ำเนินกำร
นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินกำรใช้หลักสูตร                
อย่ำงต่อเนื่องโดยใช้วิธี                 
กำรตรวจเยี่ยมและ                 
กำรสังเกตกำรณ์ในชั้นเรียน 

ตำม
เป้ำหมำย 
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3. สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม และประเมินกำรใช้หลักสูตร
อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้นน ำผล                
มำปรับปรุง พัฒนำหลักสูตร                 
โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ 
น ำไปสู่ควำมยั่งยืนและเป็นแบบอย่ำง
ในวงกว้ำงได้         
4. สถำนศึกษำมีหลักสูตร สถำนศึกษำ 
ที่ได้รับควำมเห็นขอบจำก 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และ
สำมำรถตรวจสอบได้ 
5. สถำนศึกษำมีหลักสูตรของ         
กลุมสำระกำรเรียนรูทั้ง 8 กลุมสำระ 

ผู้สอนประเมินกำรใช้หลักสูตร
สถำนศึกษำของตนเอง                   
โดยกำรเขียนบันทึกหลังสอน
เป็นลำยลักษณ์อักษรตำม
รูปแบบของสถำนศึกษำ  
นอกจำกนี้ สถำนศึกษำ
ประเมินกำรใช้หลักสูตร
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง               
โดยควำมร่วมมือของหัวหน้ำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้สอน 
นักเรียน และผู้ปกครอง และ
ศึกษำผลที่ได้จำกกำรประเมิน
กำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ       
เพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำในปีกำรศึกษำ
ถัดไปท ำให้หลักสูตร
สถำนศึกษำของโรงเรียนสตรี
ภูเก็ตมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล และ
พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพ 
เป็นพลโลก 

4. พัฒนำครูและ
บุคลำกรให้มี                      
ควำมเชี่ยวชำญ                     
ทำงวิชำชีพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู 
บุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญ                     
ทำงวิชำชีพตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
และมำตรฐำนวิทยฐำนะ                   
2. จัดท ำแผนพัฒนำตนเอง                         
ที่สอดคล้องกับสภำพกำรปฏิบัติงำน
ควำมต้องกำรจ ำเป็น หรือตำม                     
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนกำรศึกษำ
หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัด 
 

โรงเรียนมีกำรส่งเสริมและ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตำมมำตรฐำน
วิทยะฐำนะ  พัฒนำครูให้มี
ควำมเชี่ยวชำญ ทำงวิชำชีพ
โดยกำรจัดกำรอบรมให้ครู
อย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนั้น
โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูอบรม ประชุมนอกสถำนที่
โดยมีชั่วโมงอบรมไม่ต่ ำกว่ำ               

ตำม
เป้ำหมำย 
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3. ประชุมทำงวิชำกำร/กำรอบรม 
สัมมนำ รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 20 
ชั่วโมงต่อปี 
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
เข้ำร่วมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(PLC) 
5. น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองมำ
พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้                 
ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 

20 ชม/ปี จัดชั่วโมงให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ครู             
มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง 

5. จัดสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพและสังคม
ที่เอ้ือต่อกำรจัด                   
กำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 

1. สถำนศึกษำมีขนำดชัน้เรียนเหมำะสม
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดทุกระดบั และ
อัตรำส่วนครูต่อนักเรียน  ได้มำตรฐำน 
2. สถำนศึกษำมีเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
แบบควำมเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุม
พื้นที่ของโรงเรียน 
3. สถำนศึกษำมีห้องเรียนอิเล็กทรอ    
นิกส์ มัลติมีเดีย(Electronics Multi-
Media Classroom) ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติกำร และมีอุปกรณ์ 
เทคโนโลยทีี่ทันสมัย เนน้ควำม                  
เป็นเลิศของนักเรียนตำมกลุ่มสำระ      
อย่ำงพอเพียง 
4. สถำนศึกษำมีห้องสมุดแหล่งเรียนรู้                   
ที่มีสภำพแวดล้อม/บรรยำกำศเอ้ือ                
ต่อกำรใช้บริกำร มีสื่อที่เพียงพอ
เหมำะสม ทันสมัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม 
กำรอ่ำน  กำรเรียนรู้และกำรคน้คว้ำ
อย่ำงหลำกหลำย 
5. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแล
บ ำรุงรักษำเทคโนโลยีและกำรสือ่สำร
เพื่อกำรศึกษำ และด ำเนนิกำร                 
อย่ำงมีประสทิธิภำพ                         

โรงเรียนมีขนำดห้องเรียน
เหมำะสมกับจ ำนวนผู้เรียนและ
ภำยในห้องมีอุปกรณ์พร้อม
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียน             
กำรสอน เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉำยภำพ และระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต             
ทีค่รอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
โดยโรงเรียนมีห้องเรียน
คุณภำพ มีห้องสมุดที่เพีย               
งต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน              
มีอุปกรณ์เครื่องมือส ำหรับ
ปฏิบัติกำรทั้งทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี  
และนำฏศิลป์ 

ตำม
เป้ำหมำย 
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6. จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุน กำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัด               
กำรเรียนรู้ 

1. สถำนศึกษำจัดระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศพ้ืนฐำนไว้ครบถ้วน 
ครอบคลุมกำรใช้งำน และสำรสนเทศ
ที่จัดเก็บไว้มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน 
2. สถำนศึกษำจัดเก็บข้อมูลและ
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ ทันสมัย 
ทันต่อกำรใช้งำน มีกำรพัฒนำ
ต่อเนื่องและมีกำรปรับปรุงวิธีกำร
จัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศอยู่เสมอ 
3. สถำนศึกษำน ำข้อมูลและ
สำรสนเทศไปใช้ในกำรบริหำรและ
จัดกำรงำนของสถำนศึกษำ และ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     
ได้เกิดประโยชน์คุ้มค่ำ 
4. สถำนศึกษำเผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศและกิจกรรมใน
สถำนศึกษำโดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำยและน่ำสนใจและมีผลงำน
ปรำกฏชัด ทุกฝ่ำยพึงพอใจ 

โรงเรียนมีกำรจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศโดยแต่ละกลุ่มสำระ
กำรเรียนเรียนรู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลและส่งมำยังส่วนกลำง 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็น
สำรสนเทศของโรงเรียน                  
ซึ่งในเล่มสำรสนเทศของ
โรงเรียน มีกำรแบ่งออกเป็น               
4 ส่วนโดยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 สภำพกำรบริหำรและ
กำรจัดโครงสร้ำง ส่วนที่ 3 แนว
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
และส่วนที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำน
ของโรงเรียนในปีกำรศึกษำ 
2564 และน ำข้อมูลสำรสนเทศ
เผยแพร่ไปยังเว็ปไซต์โรงเรียน
เพ่ือสะดวกในกำรน ำข้อมูล                
ไปใช้งำน 

ตำม
เป้ำหมำย 

7. กำรสร้ำงเครือข่ำย
ร่วมพัฒนำทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

1. สถำนศึกษำมีเครือข่ำยร่วมพัฒนำ
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
2. ครู/นักเรียนที่มีเครือข่ำยและ
เปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
3. สถำนศึกษำมีเครือข่ำยสนับสนุน
จำกสถำบันอุดมศึกษำและองค์กร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

โรงเรียนมีเครืองข่ำยที่สนับสนุน
ด้ำนกำรบริหำรจำกเครือข่ำย
สมำคมผู้ปกครอง, สมำคมศิษย์
เก่ำโรงเรียนสตรีภูเก็ต, มูลนิธิ
ช่วยเหลือนักเรียนขำดแคลน 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต และ
เครือข่ำยสนับสนุนแลกเปลี่ยน
ด้ำนกำรตัดกำรเรียนกำรสอน 
ทั้งในและต่ำงประเทศ  

ตำม
เป้ำหมำย 
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1. จัดกำรเรียนรู้                   
ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริงและสำมำรถ 
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

จ ำนวนครูไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95                   
มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เน้น
กระบวนกำรคิดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด                    
ของหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

จ ำนวนครูไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
100 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้    
เน้นกระบวนกำรคิดให้ผู้เรียน              
ฝึกปฏิบัติจริง ตำมมำตรฐำน            
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร  
สถำนศึกษำ และสำมำรถ                  
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ                
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ    
กำรเรียนรู้ 

จ ำนวนครูไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95                   
มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

จ ำนวนครูไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
100 มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้           
ที่หลำกหลำย 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียนเชิงบวก 

จ ำนวนครูไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90               
มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ       
ของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน                 
กำรสอนของครู 

จ ำนวนครูไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
93.50  มีผลกำรประเมิน                  
ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครู 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและ
น ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

จ ำนวนครูไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90      
 มีเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล   
ที่หลำกหลำยเพื่อน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

จ ำนวนครูไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
100  มีเครื่องมือในกำรวัดและ
ประเมินผลที่หลำกหลำย                 
เพ่ือน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

5. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ                      
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุง  
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

จ ำนวนครูไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80                  
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ                   
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

จ ำนวนครูไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
88.49 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ             
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุง                 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
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