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ค าน า 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) ได้ให้ความส าคัญการน าผล                      
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                      
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ 1) จัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 8 องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา                         
เน้นความต่อเนื่อง  2) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด  3) เผยแพร่                        
ผลการติดตาม และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  4) น าผลการประเมิน                       
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ดังนั้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง                    
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2561  เสนอต่อเขตพ้ืนที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ                  
เป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพ้ืนที่ และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)                      
ตามล าดับต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้                         
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

     

(นายเสถียร  พลเยี่ยม) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561  สถานศึกษามีภาระหน้าที่                   
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้ชัดเจน                     
ในมาตรา  48  ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกั ด                      
เป็นประจ าทุกป ี

 ดังนั้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และคณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียน                    
ได้ด าเนินกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้   ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น                        
ในรอบปีการศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
             (นายสรายุทธ  มัลลัม) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
                      21  มิถุนายน  2562 
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สารบัญ 
 หน้า 

  ค าน า          ก 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา     ข 
  สารบัญ         ค 

ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ข้อมูลทั่วไป        1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร       1 
 ข้อมูลนักเรียน        3 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  4 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    9 

ส่วนที่  2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    11 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน      12 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 25 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 31 

ส่วนที่  3  สรุปผล แนวทางการพัฒนา  
 สรุปผล จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา      33 
 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น     37 

 
ภาคผนวก          38 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  39 
 บันทึกให้ความเห็นชอบการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายฯ   43 
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   44 
 ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา   46 
 ผลงานดีเด่นโรงเรียน / ผู้บริหาร / คร ู/ นักเรียน     50 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 ชื่อ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   ที่ตั้ง เลขที่ 1  ถนนด ารง  ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 
โทรศัพท์  076-211034,076-222368   โทรสาร  076-219522  
E-Mail  :  spk@satreephuket.ac.th   Website : http://www. satreephuket.ac.th/ 
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
เนื้อท่ี  28  ไร่  68  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 
 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 5 148 1 56 51 261 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 26 193 42 0 261 
 

 

 
 

9.30% (26 คน) 

 73.95%  
(193 คน) 

16.09% (42 คน) 
ต่ ากว่าปริญญา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1.  บริหารการศึกษา(ผู้บริหาร) 5 - 
2.  คณิตศาสตร์ 20 18 
3.  วิทยาศาสตร์ 21 13 
4.  ภาษาไทย 18 15 
5.  ภาษาอังกฤษ 24 18 
6. ภาษาต่างประเทศที่ 2 19 17 
7.  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 14 17 
8.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 25 12 
9.  สุขศึกษาและพลศึกษา 8 17 
10. ศิลปะ 13 17 
11. แนะแนว 5 17 
12. โครงการนานาชาติ 38 10 
   

รวม 210 16 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศที่ 2 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

แนะแนว 

โครงการนานาชาติ 

แผนภูมิแสดงคาบสอนเฉลี่ยของครู 1 คน(ชม./สัปดาห์) 

คาบสอน(ชม./สัปดาห์) 
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1.3 ข้อมูลนกัเรียน 
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  รวม 2,996 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 13 36 395 431 33 
ม.2 13 39 468 507 39 
ม.3 13 40 451 491 38 
รวม 39 115 1,314 1,429  
ม.4 14 92 446 538 38 
ม.5 14 94 420 514 37 
ม.6 14 100 415 515 37 
รวม 42 286 1,281 1,567  

รวมทั้งหมด 81 401 2,595 2,996  
 

 

ในภาพรวม ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่าปีการศึกษา 2560  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2,4,5 และ 6 มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ส่วนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 มีจ านวนนักเรียนลดลงจากปีการศึกษา 2560 

431 

507 

491 

538 

514 

515 

512 

489 

495 

534 

496 

496 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6  
ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
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1.4 ข้อมูลผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2561 

 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 59.67 67.78 39.86 68.74 66.51 66.59 89.50 87.11 94.51 
ม.2 33.13 39.92 21.56 49.30 49.50 46.91 95.81 59.08 93.01 
ม.3 55.42 65.63 35.63 48.54 54.38 52.50 92.71 73.54 50.50 
ม.4 55.19 23.65 73.08 49.04 49.52 41.35 83.46 93.08 90.38 
ม.5 59.18 31.25 21.76 17.38 36.52 29.49 86.33 70.90 76.33 
ม.6 30.75 53.56 27.83 67.99 ไม่เรียน 38.28 86.19 90.40 91.69 
รวม 293.34 281.79 219.72 300.99 256.43 275.12 534 474.11 496.42 

ร้อยละ 48.89 46.97 36.62 50.17 51.29 45.85 89.00 79.02 82.74 
 

   

                 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามล าดับ ได้แก่  สุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์  

 -
 20.00
 40.00
 60.00
 80.00

 100.00

แผนภูมิร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์                      
ทางการเรียน แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียน 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 419 4 100 184 131 315 75.18 
ม.2 501 15 162 250 74 324 64.67 
ม.3 480 6 113 216 145 361 75.21 
ม.4 520 9 61 225 225 450 86.54 
ม.5 512 25 50 249 188 437 85.35 
ม.6 478 15 149 234 80 314 65.69 
รวม 2,910 74 635 1,358 843 2,201 75.64 

  

 

 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนที่วัดจากรายวิชา   โดยครูประจ า
วิชา  ได้ผลในระดับ ดีขึ้นไป เฉลี่ยทุกระดับชั้นเท่ากับ  75.64  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            
มีผลการประเมินสูงสุด และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ต่ าสุด 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน                        
คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น ม.1-ม.6 

ร้อยละของนักเรียน 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 419 0 0 9 410 419 100 
ม.2 501 0 0 69 432 501 100 
ม.3 480 1 1 40 438 478 99.58 
ม.4 520 3 7 5 505 511 98.27 
ม.5 512 11 7 69 425 494 96.48 
ม.6 478 1 0 28 449 477 99.80 
รวม 2,910 16 15 220 2,659 2,880 98.97 

   

 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เท่ากับ    
ร้อยละ 98.97 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น ม.1 - ม.6 

ร้อยละของนักเรียน 
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในระดับผ่านขึ้นไป 

 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1 127 163 189 479 99.79 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2 60 177 241 478 99.58 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3 139 221 117 477 99.38 

4. ความสามารถในการใช้ 
ทักษะชีวิต 

1 67 209 203 479 99.79 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

1 59 263 157 479 99.79 

รวม 8 452 1,033 907 2,392 99.67 

 

           
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินในระดับผ่านขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 99.67 โดยนักเรียน                         
มีความสามารถทางด้าน การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิต และ การใช้เทคโนโลยีสูงทีสุ่ด 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 ในระดับผ่านขึ้นไป ของนักเรียนระดับช้ัน ม.3 

ร้อยละของนักเรียน 
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5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                       
ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

18 86 273 101 460 96.23 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

15 112 132 219 463 96.86 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

9 121 164 51 336 97.39 

4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

2 7 40 276 323 99.38 

5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

5 40 182 251 473 98.95 

รวม 49 366 791 898 2,055 97.67 

 

 

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการประเมินในระดับผ่านขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 97.67  โดยนักเรียน                                 
มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสูงที่สุด ร้อยละ 99.38  และ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ต่ าสุดที่ร้อยละ 96.23 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ                           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551                                      

ในระดับผ่านขึ้นไป ของนักเรียนชั้น ม.6 

ร้อยละของนักเรียน 
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1.5ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 70.98 55.04 54.42 
คณิตศาสตร์ 43.58 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 43.85 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 42.85 29.10 29.45 

 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 62.77 70.98 +8.21 
คณิตศาสตร์ 40.91 43.58 +2.67 
วิทยาศาสตร์ 39.02 43.85 +4.83 
ภาษาอังกฤษ 45.24 42.85 -2.39 

 

 

 ในปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย วิชาที่สอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบ                            
ผลการสอบแต่ละวิชากับปีการศึกษา 2560 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เพ่ิมสูงขึ้น  
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                 
(O-NET) ปีการศึกษา 2560-2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ปีการศึกษา 2561 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 57.89 48.16 47.31 
คณิตศาสตร์ 40.95 31.04 30.72 
วิทยาศาสตร์ 32.90 30.75 30.51 
ภาษาอังกฤษ 48.13 31.15 31.41 
สังคมศึกษาฯ 39.16 35.48 35.16 

 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 59.75 57.89 -1.86 
คณิตศาสตร์ 32.81 40.95 +8.14 
วิทยาศาสตร์ 31.69 32.90 +1.21 
ภาษาอังกฤษ 45.53 48.13 +2.61 
สังคมศึกษาฯ 39.53 39.16 -0.37 

 

 

 ในปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย วิชาที่สอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบผลการสอบ
แต่ละวิชากับปีการศึกษา 2560 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
และภาษาอังกฤษ เพ่ิมสูงขึ้น  

0

20

40

60

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 -2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ปีการศึกษา 2561 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
   2.   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

   3.   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
   4.   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
   5.   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

   6.   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

   2.   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

   3.   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

   4.   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
     ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์                         
      ใช้ในชวีิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
     การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

มาตรฐานในด้านคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วย 2 ด้านได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนขอน าเสนอกระบวนการในการพัฒนานักเรียน โดยจ าแนกเป็น
รายด้านย่อย ๆ ดังไปนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

เนื่องจากทักษะดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกสาขาวิชา  
ครูประจ าวิชาทุกวิชาจึงมีการติดตาม วัดประเมินผลการอ่าน เขียน วิเคราะห์ของผู้เรียนตลอด
ระยะเวลาที่จัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือน าผลที่ได้มาหาวิธีการในการ
ปรับปรุง พัฒนาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับวิธีการวัดประเมินผลรายวิชาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรม  
งาน /โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียนในด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 

- งานหมอภาษา 
- โครงการรักการอ่านและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชาส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถแก้ปัญหาโดยตั้งมั่นอยู่บนเหตุผล ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับสาระวิชา  หรือการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ โดยการน าสถานการณ์ ข่าวสารที่
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ปรากฏในชีวิตประจ าวันมาเป็นกรณีตัวอย่างให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น พิจารณาว่าจะ
เชื่อ ปฏิบัติตาม หรือ ไม่เชื่ออย่างมีวิจารณญาณ  การร่วมกันหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ 
รอบคอบ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม งาน/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียนในด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์  
- โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
โรงเรียนมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีการปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 
2560) ที่เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการคิด และสร้างนวัตกรรม โดยการรวบรวม
ความรู้ที่ได้  ทัง้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ ประสบการณ์ มาสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ ออกมาในรูปของโครงการ โครงงาน ชิ้นงานและผลผลิต ด้วยความตระหนักว่า เทคโนโลยีใน
สังคมมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
คือนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นความคิดจุดเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ปัญหา หรือ
ความต้องการในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอนวัตกรรม โดยการร่วม
แข่งขัน ประกวด ในเวทีต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
ระหว่างผู้เรียนกับครู หรือกับกรรมการ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครูพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้และน ามาจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในห้องเรียน เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ STEM 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสืบค้น
ความรู้จากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ ในทางสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม อีกทั้งให้บริการสืบค้นสารสนเทศนอก
เวลาเรียน เพ่ือให้นักเรียนใช้ทรัพยากร เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้  โรงเรียนได้จัด
กิจกรรม งาน/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียนในด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 

- งานระบบเครือข่าย/ ซ่อมแซม ICT / งานห้องเรียนคุณภาพ 
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการนักเรียนนอกเวลาเรียน 
- งานห้องสมุดโรงเรียน  

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมใน                     

ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และให้มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอ่ืน ๆ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม งาน/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียนในด้านนี้ดังต่อไปนี้ 

- งานเสริมความรู้ GAT PAT O-NET และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
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- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์  
6) ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

  มีการจัดกิจกรรมโดยครู ในงานแนะแนว  เช่น ให้นัก เรียนแต่ละชั้น เรียน 
ท าแบบทดสอบ “ค้นหาตน  ... ค้นพบงาน” (ตามทฤษฎีของฮอลแลนด์ The Self-Directed 
Search : S.D.S) เพ่ือเป็นการส ารวจหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง ครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (สาระ การอาชีพ) และครูที่ปรึกษาตลอดจนผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพ ให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  ในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
ส าหรับการท างานและประกอบอาชีพ โรงเรียนมีกิจกรรม งาน/ โครงการที่มีส่วนในการพัฒนา
นักเรียนดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรม My Idol จัดโดยสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
- โครงการเปิดโลกทัศน์แนะแนว ศึกษาต่อ 
- การจัดแสดงโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโดยกลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมตามที่โรงเรียนก าหนด 
โดยอาศัยความร่วมมือกันของครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงาน
กิจการนักเรียน ทั้งนี้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย  
4 ) ใฝ่ เ รี ยนรู้   5 )อยู่ อย่ า งพอเ พี ยง   6 )มุ่ งมั่ น ในการท างาน 7 )  รั กความ เป็ น ไทย  และ  
8) มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ก าหนดไว้ 5 
ประการได้แก่ 1) มีจิตสาธารณะ  2) มีมารยาทที่ดี 3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม  4) มีวินัยในตนเอง  และ 
5) สื่อสารความเป็นภูเก็ตได้  โรงเรียนยังมีค่านิยมร่วมของนักเรียนไว้ 10 ประการ ประกอบด้วย 1) 
ยิ้มยกมือไหว้ พร้อมกล่าวค าว่าสวัสดี 2) กล่าวค า "ขอโทษ" "ขอบคุณ" จนเป็นนิสัย 3) มีนิสัยใฝ่รู้ 
 ใฝ่เรียน 4) เข้าใจและปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย 5)  ยึดมั่นหลักธรรมค าสอนของศาสนา   
6) มีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 7) มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 8) รู้จักป้องกันตนเองจาก
อันตรายทั้งปวง 9)  มีทักษะการด ารงชีวิต และ  10) รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีโรงเรียนก าหนด ไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม โรงเรียนมีกิจกรรม งาน/โครงการที่มีส่วนในการพัฒนานักเรียน
ดังต่อไปนี้ 



 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนสตรภีูเกต็               15 

Self-Assessment Report : SAR 

SATREEPHUKET SCHOOL 

 

 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม 

 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 งานกิจกรรมวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 โครงการสืบสานภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 

 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ให้นักเรียน เข้ าร่ วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย  
แสดงความชื่นชม ภาคภูมิใจ ร่วมอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนเผยแพร่
ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชาติ   โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยมีกิจกรรม งาน/โครงการที่มีส่วนในการพัฒนานักเรียน
ด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 

 โครงการสืบสานภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย 

 รายวิชาอาหารพื้นเมือง ภาษาถิ่นภูเก็ต 

 กิจกรรมการไหว้ครู  

 การท าบุญตักบาตร เวียนเทียนในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

 การให้ความรู้ผ่านสื่อ เช่น บอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสายในวันส าคัญทางศาสนา  
หรือ ประเพณีต่าง ๆ  
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา และครูแนะแนว มีบทบาทส าคัญในการให้ค าแนะน านักเรียน

เป็นรายกลุ่ม / รายบุคคล เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในห้องเรียน โรงเรียน และ
สังคมอ่ืน ๆ สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต  มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  การเยี่ยมบ้านนักเรียน  การประเมินตนเองของนักเรียน  ประเมินนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา 
และ ผู้ปกครอง (SDQ) เพ่ือคัดกรองให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยมี กิจกรรมโครงการ                        
ที่มีส่วนในการพัฒนานักเรียนด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 

- โครงการแนะแนวศึกษาเพ่ือนนักเรียนที่ปรึกษา YC  
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา 
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4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
โรง เรียนส่ ง เสริมนักเรียนด้านสุ ขภาวะทางด้านร่ า งกาย  อารมณ์และสั งคม                                

ให้มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมในช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน                   
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น มีกิจกรรม งาน/โครงการที่สนับสนุนผู้เรียนด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา                            
การคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ)  โดยตนเองครูและผู้ปกครอง เพ่ือให้การดูแล
ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและโรคเอดส์ 

 งานให้ค าปรึกษา ศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน โดยงานแนะแนว 

 โครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 

 งานแข่งขันกีฬาสี กีฬาจังหวัด 

 โครงการฟุตบอลชาย สภก.คัพบาสเก็ตบอลหญิง สภก.คัพ 

 งานกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  

 โครงการพัฒนานักเรียนด้านโภชนาการและออกก าลังกาย 

 งานอนามัยและการปฐมพยาบาล  
 

2. ผลการด าเนินงาน 

จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                     
ดังข้างต้น ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
นักเรียน (การอ่านและการเขียน) 
ทั้งหมด ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ม.1 419 143 34.13 173 41.29 103 24.58 0 0.00 
ม.2 501 92 18.36 184 36.73 217 43.31 8 1.60 
ม.3 480 174 36.25 158 32.92 140 29.17 8 1.67 
ม.4 520 211 40.58 159 30.58 139 26.73 11 2.12 
ม.5 512 188 36.72 206 40.23 93 18.16 25 4.88 
ม.6 478 80 16.74 142 29.71 241 50.42 15 3.14 
รวม 2,910 888 30.52 1,022 35.12 933 32.06 67 2.30 
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ระดับชั้น 
จ านวน จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
นักเรียน (การสื่อสาร) 
ทั้งหมด ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ม.1 419 230 54.89 95 22.67 90 21.48 4 0.95 
ม.2 501 178 35.53 113 22.55 196 39.12 14 2.79 
ม.3 480 189 39.38 117 24.38 173 36.04 1 0.21 
ม.4 520 139 26.73 146 28.08 212 40.77 23 4.42 
ม.5 512 101 19.73 105 20.51 295 57.62 11 2.15 
ม.6 478 101 21.13 185 38.70 174 36.40 18 3.77 
รวม 2,910 938 32.23 761 26.15 1140 39.18 71 2.44 

 

ระดับชั้น 
จ านวน จ ำนวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
นักเรียน (การคิดค านวณ) 
ทั้งหมด ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ม.1 419 215 51.31 113 26.97 90 21.48 1 0.24 
ม.2 501 137 27.35 135 26.95 225 44.91 4 0.80 
ม.3 480 241 50.21 134 27.92 103 21.46 2 0.42 
ม.4 520 57 10.96 126 24.23 316 60.77 21 4.04 
ม.5 512 110 21.48 101 19.73 267 52.15 34 6.64 
ม.6 478 219 45.82 80 16.74 164 34.31 15 3.14 
รวม 2,910 979 33.64 689 23.68 11.65 40.03 77 2.65 

 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป โดยดูจากร้อยละของนักเรียนที่ได้ในระดับดีและ
ดีเยี่ยมรวมกันเกิน ร้อยละ50 จากนักเรียนทั้งหมด 
 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จ านวน จ ำนวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
นักเรียน (การคิดค านวณ) 
ทั้งหมด ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ม.1 419 120 28.64 81 19.33 211 50.36 7 1.67 
ม.2 501 57 11.38 126 25.15 296 59.08 22 4.39 
ม.3 480 117 24.38 143 29.79 217 45.21 3 0.63 
ม.4 520 238 45.77 204 39.23 72 13.85 6 1.15 
ม.5 512 42 11.57 73 20.11 217 59.78 31 8.54 
ม.6 478 51 14.78 106 30.72 179 51.88 9 2.61 
รวม 2,910 625 23.78 733 27.89 1,192 45.36 78 2.97 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป                      
โดยดูจากร้อยละของนักเรียนที่ได้ในระดับดีและดีเยี่ยมรวมกันเกิน ร้อยละ50 จากนักเรียนทั้งหมด 
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3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนน าเสนอนวัตกรรม โดยการร่วมแข่งขัน ประกวด ในเวทีต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ระหว่างผู้เรียนกับครู หรือกับกรรมการ  
เช่น  การแข่งขันโครงงานในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์, การแข่งขันแกะสลัก, งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการฯ  เป็นต้น 
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4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จ านวน จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
นักเรียน (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
ทั้งหมด ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ม.1 419 188 44.87 154 36.75 77 18.38 0 0.00 
ม.2 501 188 37.52 196 39.12 117 23.35 0 0.00 
ม.3 480 157 32.71 263 54.79 59 12.29 1 0.21 
ม.4 475 233 49.05 204 42.95 32 6.74 6 1.26 
ม.5 487 252 51.75 158 32.44 61 12.53 16 3.29 
ม.6 478 251 52.51 182 38.08 40 8.37 5 1.05 
รวม 2,910 1,269 44.68 1,157 40.74 386 13.59 28 0.99 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                     
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  โดยดูจากร้อยละของนักเรียนที่ได้ในระดับดีและ
ดีเยี่ยมรวมกันเกิน ร้อยละ80 จากนักเรียนทั้งหมด 
 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้

ระดับ 3                  
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 2,910 67 316 230 387 491 531 468 420 1,419 48.76 

คณิตศาสตร์ 2,910 77 487 317 361 330 359 254 725 1,338 45.98 
วิทยาศาสตร์ 2,628 78 522 308 362 357 376 289 336 1,001 38.09 

สังคมศึกษาฯ 2,910 56 169 246 453 549 603 398 436 1,437 49.38 
สุขศึกษาฯ 2,910 42 53 32 58 137 336 591 1661 2,588 88.93 

ศิลปะ 2,911 56 108 57 146 249 555 634 1105 2,294 78.80 

การงานอาชีพฯ 2,647 14 71 65 127 199 366 458 1347 2,171 82.02 

ภาษาต่างประเทศ 2,910 91 465 308 347 384 377 321 617 1,315 45.19 

รวม 22,735 481 2,191 1,563  2,241  2,696 3,503 3,413 6,647 13,563 59.66 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนสตรีภูเก็ต อยู่ในระดับ ดี  โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต                    
ที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 59.66 จากนักเรียนทั้งหมด 
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6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในวิชาชีพที่ตนเองชอบ 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 419 0 0 9 410 419 100 
ม.2 501 0 0 69 432 501 100 
ม.3 480 1 1 40 438 478 99.58 
ม.4 520 3 7 5 505 511 98.27 
ม.5 512 11 7 69 425 494 96.48 
ม.6 478 1 0 28 449 477 99.80 
รวม 2,910 16 15 220 2,659 2,880 98.97 

จากตารางจะเห็นได้ว่า   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด                      
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  โดยดูจากนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่มีผล                        
การประเมินในระดับ ดี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 98.97 จากนักเรียนทั้งหมด 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ระดับชั้น 
จ านวน จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
นักเรียน (ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย) 
ทั้งหมด ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ม.1 419 405 96.66 14 3.345 0 0.00 0 0.00 
ม.2 501 456 91.02 45 8.98 0 0.00 0 0.00 
ม.3 480 438 91.25 40 8.33 1 0.21 1 0.21 
ม.4 520 506 97.31 5 0.96 7 1.35 2 0.38 
ม.5 512 424 82.81 71 13.87 5 0.98 12 2.34 
ม.6 478 468 97.91 9 1.88 0 0.00 1 0.21 
รวม 2,910 2,697 92.68 184 6.32 13 0.45 16 0.55 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียน                       
สตรีภูเก็ต อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  โดยดูจากนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่มีผลการประเมินในระดับ                       
ดี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 99 จากนักเรียนทั้งหมด 
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3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ระดับชั้น 
จ านวน จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
นักเรียน (การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย) 
ทั้งหมด ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ม.1 419 339 80.90 77 18.38 3 0.72 0 0 
ม.2 501 340 67.86 152 30.34 9 1.80 0 0 
ม.3 480 363 75.63 106 22.08 11 2.29 0 0 
ม.4 520 368 70.77 129 24.81 15 2.88 8 1.54 
ม.5 512 309 60.35 165 32.23 26 5.08 12 2.34 
ม.6 478 390 81.59 75 15.70 13 2.72 0 0 
รวม 2,910 2,109 72.47 704 24.19 77 2.65 20 0.69 

   

จากตารางจะเห็นว่า การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                 
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  โดยดูจากนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต                          
ทีม่ีผลการประเมินในระดับ  ดี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 96.66 จากนักเรียนทั้งหมด 

 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และ จิตสังคม 

 

ระดับชั้น 
จ านวน จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

นักเรียน (น้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
ทั้งหมด ตามเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ตามเกณฑ์ ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 426 351 82.39 75 17.61 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 501 415 82.83 86 17.17 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 479 389 81.21 90 18.79 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 519 400 77.07 119 22.93 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 505 399 79.01 106 20.99 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 477 384 80.50 93 19.50 

รวม 2,907 2,338 80.43 569 19.57 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต  มี สุขภาวะทางร่างกาย และ จิตสังคม                  
อยู่ ในระดับ ดี เยี่ยม  โดยดูจากนักเรียนโรงเรียนสตรีภู เก็ต ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์                          
คิดเป็นร้อยละ 80.43  จากนักเรียนทั้งหมด 
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3. จุดเด่น 

 ครูผู้สอน และ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานวัดผลและวิเคราะห์ของโรงเรียน  มีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้ตั้ งเป้าหมายการพัฒนา จากข้อมูลของปีการศึกษา  
หรือ ภาคเรียนที่ผ่านมา  

 โรงเรียนมีการสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย โดยให้ความส าคัญ                    
ทั้งด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ ทักษะ ประสบการณ์ เพ่ือการเรียนรู้หรือการประกอบ
อาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  โดยความร่วมมือของครูผู้สอน                
ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรม งาน โครงการที่ท าต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ในด้านนี้ 

 

4. จุดควรพัฒนา  

เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาในด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรม /โครงการ 
เพ่ือพัฒนานักเรียนแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

 พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์                       
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

 พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา                  
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ มีลักษณะสามารถท างาน เรียนรู้                       
ได้ด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้  ประสบการณ์มาใช้ใน                            
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ก่อให้เกิดนวัตกรรม 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง สังคม ใช้งานอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 

 พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจาก แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ  
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต จะสูงกว่า                      
ระดับ สพฐ. และ ระดับประเทศ แต่ยังพบบางสาระการเรียนรู้   กล่าวคือ ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  3 วิชาภาษาอังกฤษมีผลการทดแสอบระดับชาติ  ลดลง ในระดับ                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาไทย มีคะแนนลดลง
จากปีการศึกษา 2560   

 พัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกสาระการเรียนรู้  
ทั้งท่ีมีการทดสอบระดับชาติ หรือ ไม่มีการทดสอบระดับชาติ 

 พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกท่ีโรงเรียนก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 พัฒนาให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์  สั งคม แสดงออก                            
อย่างเหมาะสมในช่วงวัย 
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ยกระดับผลสัมฤทธิ์       

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 พัฒนาให้นักเรียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการเรียนรู้                                             

ตลอดชีวิต  
 พัฒนาการให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา 

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตใช้แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2559-2563) ที่มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนกลยุทธ์ 
ลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ในรูปของงาน กิจกรรมโครงการ มีการก ากับ 
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  
ใ ช้ ง บป ร ะมาณที่ ไ ด้ รั บ ให้ เ กิ ดป ระ โ ยชน์ สู ง สุ ด ต่ อท า ง ร าชการ  มี ก า ร วั ดปร ะ เมิ น ผล                                    
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานของโรงเรียนมีการวิเคราะห์ความต้องการ                          
การใช้ข้อมูล สารสนเทศ แบบเก็บข้อมูล จัดการระบบข้อมูล สารสนเทศเพ่ือใช้เป็นฐานประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการจัดท าวิจัยภาพรวม                         
ที่รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน                     
ได้มีส่วนในการร่วมให้ข้อเสนอแนะ วางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
และน ามาประกอบในการจัดท าแผน ปฏิบัติการ ในรอบปี งบประมาณต่อไป เ พ่ือน ามา                                 
สู่การจัดกิจกรรม โครงการ ได้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนก าหนดโครงสร้าง                 
การบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร
งบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป แต่ละปีการศึกษา มีการบริหารอัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้างและ
บุคลากรในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียน และงานสนับสนุนอ่ืน ๆ ซึ่งได้ก าหนด                          
ภาระหน้าที่ ตามความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความถนัด และเหมาะสม มีการนิเทศภายใน
โรงเรียน เช่น การประชุมครูทั้งโรงเรียน การประชุมกลุ่มสาระ การนิเทศการจัดการเรียนรู้                           
ในห้องเรียน    

ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการด าเนินการในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่ก าหนดจุดม่งหมาย แนวทางวิธีการและเนื้อหาสาระที่จะเรียน ตลอดจนมีวิธีการวัดประเมินผล                   
การเรียนของนักเรียนจนจบหลักสูตร และสะท้อนผลการเรียนในด้านความสามารถผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียน เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้  โดยค านึงถึง
บริบทของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ จัดท ารายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา
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เพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ การจัดอัตราก าลัง
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียน การจัดตารางเรียน การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรด าเนินไปอย่างราบรื่น มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการสอนทุกสัปดาห์  หรือ                              
จัดประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจเพ่ือร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม ร่วมคิดร่วมท ากรณีเกิดอุปสรรค ปัญหา 
มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน สามารถน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โรงเรียนได้จัดกิจกรรม งานโครงการเพ่ือสนับสนุนพัฒนา
ด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
ผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และ บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง                     

ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยให้ครูได้พัฒนาตนเอง น ามาสู่การพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  
โดยการจัดกิจกรรม โครงการให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน หรือเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรไปอบรม         
ยังหน่วยงานภายนอกโรงเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรม งาน โครงการเพ่ือสนับสนุนพัฒนาด้านนี้ 
ดังต่อไปนี้ 

 งานพัฒนาบุคลากร 

 โครงการพฒันาบุคลากรในศตวรรษที่ 21 

 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู บุคลากร 

 งานวินัยและจรรยาบรรณ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบ PLC  
   ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียน 
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีห้องเรียน เพียงพอ อาคารเรียนมีความมั่นคง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความสะอาด ปลอดภัย  มีการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรี ยน 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม งาน/ โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนาด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 

 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 งานสิ่งแวดล้อม 

 งานจราจร 

 งานรักษาความปลอดภัย 

 งานอาคารสถานที่ 

 งานห้องเรียนคุณภาพ 
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 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ 

 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการนักเรียนนอกเวลาเรียน 
 

5. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน                      

ความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่ เป็นระบบ ได้น าแผนกลยุทธ์                          
ลงสู่การปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ มีการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
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กลุ่มบริหารวิชาการมีการด าเนินการด้านหลักสูตรและงานวิชาการ ให้การจัดการเรียนการสอน
ตลอดปีการศึกษาด าเนินไปได้ตามเป้าหมาย มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ            
นอกโรงเรียนเพ่ือบริหารหลักสูตรให้ส าเร็จลุล่วง  

การบริหารอัตราก าลังบนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศ ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดในโรงเรียน
จัดท าขึ้น เพ่ือประกอบการขอจัดจ้างครูอัตราจ้าง หรือขอบรรจุแต่งตั้ง ได้บุคลากรที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะงาน ข้าราชการครู / บุคลากร ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง
ทั้งในรูปแบบของการเชิญวิทยากรเข้ามาจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในโรงเรียนและ                       
การสนับสนุนงบประมาณจากงานพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม และ
ก าหนดให้มีการขยายผลให้กับครู บุคลากรท่านอ่ืนทราบ มีการจัดโครงการให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน 
เพ่ือน าผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตามความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง  
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โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน 
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  โดยโรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพ          
จ านวน   81 ห้องเรียน   ซึ่งภายในห้องเรียนมี คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ Visualizer เครื่องเสียง 
รองรับสื่อ ที่ครูประจ าวิชาผลิตขึ้น และส านักงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  มี คอมพิวเตอร์ Printer 
อุปกรณ์ส านักงานเพ่ือการบริหารจัดการ มีหน่วยงานในโรงเรียนในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม                     
เมื่ออุปกรณ์ เครื่องมือช ารุด 
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบาย                    
ของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 โรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญเพ่ือน าความรู้                    

มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ งานสนับสนุน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ของโรงเรียน 

 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน                         
มีความร่มรื่นสะอาด ปลอดภัย 

  

4. จุดควรพัฒนา 
 พัฒนาระบบข้อมูลโรงเรียนให้มีฐานข้อมูล ส าหรับการใช้งาน ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

ในการท างาน 
 พัฒนาการจัดการระบบเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ การบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 

 ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
 น าข้อเสนอแนะ จากการก ากับนิเทศติดตาม ประเมินผลไปใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศ

ประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงพัฒนาการด าเนินกิจกรรม / โครงการ / งาน 
 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้สามารถใช้การได้ 

 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 โรงเรียนมีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  เช่น 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน 

 โครงการนิเทศภายใน 

 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน และวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา  
จัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษาก าหนด  โดยพัฒนาครูให้สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาไปพัฒนาเป็นหลักสูตรระดับ                      
ชั้นเรียนบูรณาการ เ พ่ือให้นักเรียนได้รับ ความรู้  ทักษะ คุณธรรม สมรรถนะ คุณลักษณะ                        
อันพึงประสงค์ จัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ โดยก่อนจัดการเรียนรู้แต่ละภาคเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการก าหนดให้ ครูส่งแผนจัดการเรียนรู้ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหาร
วิชาการ ตรวจสอบ ปรับปรุง และใช้แผนการจัดการเรียนรู้  มีการบันทึกหลังสอน เพ่ือบันทึก
พัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการจัดการเรียนรู้   การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน                           
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการคิด ลงมือปฏิบัติจริง        
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้จริง มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้                       
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น แสดงออกอย่างทั่วถึง เน้นให้ผู้เรียนได้สรุปองค์ความรู้                       
ด้วยตนเอง มีทักษะการน าเสนอ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                        
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน นอกจากนี้ยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                            
ในการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายในปัจจุบัน 

ครูผู้สอนมีการบริหารชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยเชื่อว่าผู้ เรียน                          
รักที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุขเมื่อครูรักนักเรียน นักเรียนรักครู นักเรียนในห้องเรียนรักกัน  

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้                          
เครื่องมือวัด ประเมินผลที่เหมาะสม ตรงตามจัดประสงค์การเรียนรู้ ให้ ผู้เรียนได้รับทราบผล                        
การเรียนรู้จากข้อมูลย้อนกลับ การสอนซ่อมเสริม ให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการ หรือ
จ าเป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลือ  

ครูที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือ รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ในวิชา
เดียวกัน   ครูที่มีความช านาญพิเศษเฉพาะทาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์                          
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา หรือ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. ผลการพัฒนา 

นักเรียนได้รับความรู้  โดยผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง จากกิจกรรมการเรียนรู้                            
ที่ครูได้ออกแบบในแผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน กิจกรรม / โครงการที่จัดขึ้น ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบ ประ เมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบในระหว่างจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ                      
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อันพึงประสงค์ และน าผลที่ได้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของครูในลักษณะ 
PLC เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
ได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ครูสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม พัฒนาตนเอง มาออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ ผ่านหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือก
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม ลูกเสือ มีการวางแผน ตัดสินใจการด าเนิน
กิจกรรมกีฬาสี กีฬาจังหวัด โดยการดูแลให้ค าปรึกษาของครู 

4. จุดควรพัฒนา  
 1. สื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ควรได้รับการดูแล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถใช้งานได้ 
เช่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระบบคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคุณภาพที่รองรับการใช้สื่อการเรียนรู้ 
Internet  
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน พัฒนาตนเอง 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาผู้เรียน                 
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการตรวจสอบประเมินการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม /โครงการ                      
อย่างต่อเนื่อง ให้ เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                         
พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ 
ประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว                    
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
น าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   
ของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมิน                      
ในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้
มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
 ครูผู้สอน และ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่                     

งานวัดผลและวิเคราะห์ของโรงเรียน                      
มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาจากข้อมูล                 
ของปีการศึกษา หรือ ภาคเรียนที่ผ่านมา  

 โรงเรียนมีการสนับสนุนนักเรียนให้                    
มีความรู้  ความสามารถหลากหลาย           
โดยให้ความส าคัญท้ังด้านความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ทักษะ ประสบการณ์                       
เพ่ือการเรียนรู้หรือการประกอบอาชีพ 
ควบคู่ ไปกับการ พัฒนาผู้ เ รี ยนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ค่านิยมของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  โดย 
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ค รู ผู้ ส อ น                
ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ที่เกี่ยวข้อง                  
มีกิจกรรม งาน โครงการที่ท าต่อเนื่อง
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านนี้ 

 
 
 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
 พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน 

เขียน การสื่ อสาร การคิดค านวณ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด               
ในแต่ละระดับชั้น 

 พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถ                  
ในการจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณา อย่างรอบคอบ      
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ                 
มีการอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถ             
ในการรวบรวมความรู้  มีลักษณะ
สามารถท างาน เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ค ว า ม รู้  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ม า ใ ช้ ใ น                           
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ก่อให้เกิด
นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์                   
ต่อการเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเอง 
สั ง ค ม  ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์        
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม                       
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
 พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เนื่ องจาก แม้ ว่ าคะแนนเฉลี่ ยผล                   
การทดสอบ (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3  แ ล ะ  6                     
ของโรงเรียนสตรีภู เก็ต จะสูงกว่า                      
ระดับ สพฐ. และ ระดับประเทศ แต่ยัง
พบบางสาระการเรียนรู้   กล่าวคือ              
ใน ระดั บมั ธ ยมศึ กษาปี ที่  3  วิ ช า
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ มี ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ร ะ ดั บ ช า ติ  ล ด ล ง  ใ น ร ะ ดั บ                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาไทย 
มีคะแนนลดลงจากปีการศึกษา 2560   

 พัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรู้     
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกสาระ   
ก า ร เ รี ย น รู้  ทั้ ง ที่ มี ก า ร ท ด ส อ บ
ระดับชาติ  หรือ  ไม่มีการทดสอบ
ระดับชาติ 

 พัฒน า ให้ นั ก เ รี ยนมี ค่ านิ ยมและ
จิตส านึกที่โรงเรียนก าหนด มีความ
ภูมิ ใ จ ในท้ องถิ่ น  เ ห็ นคุณค่ าของ               
ความ เป็ น ไทย  มี ส่ วนร่ วม ในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้ง      
ภูมิปัญญาไทย 

 พัฒนาให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย  สุ ขภ าพจิ ต  อา รมณ์  สั ง คม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในช่วงวัย 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ตามความต้องการของ
ชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด 

 โรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

 ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้
พัฒนาตนเอง ให้มีความเชี่ ยวชาญ               
เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น  แ ล ะ  ง า น ส นั บ ส นุ น                         
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ของโรงเรียน 

 โ ร ง เ รี ย น มี ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง อ า ค า ร ส ถ า น ที่ 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีความร่มรื่น
สะอาด ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 พัฒนาระบบข้อมู ล โ ร ง เ รี ยน ให้ มี

ฐานข้อมูล ส าหรับการใช้งาน ไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อนในการท างาน 

 พัฒนาการจัดการระบบเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการและ
จัดการเรียนการสอนให้สามารถใช้งาน
ไดอ้ยู่เสมอ 

 น าข้อเสนอแนะ จากการก ากับนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลไปใช้เป็นข้อมูล 
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ                 
เ พ่ื อป รั บป รุ ง พั ฒ นา ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรม / โครงการ / งาน 

 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ให้สามารถใช้การได ้
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

 ครูมีความตั้ ง ใจมุ่ งมั่นในการพัฒนา               
การเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม               
ใ ห้ นั ก เ รี ย น ได้ เ รี ย น รู้ โ ด ย ก า รคิ ด                     
ได้ปฏิบัติจริง ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้  จากสื่อเทคโนโลยี             
ด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ครูสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม พัฒนา
ตนเอง มาออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัด 
การ เ รี ยนรู้  นั ก เ รี ยนมีส่ วนร่ วม ใน              
การเลือกกิจกรรมการเรี ยนรู้  เช่น 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม ลูกเสือ             
มีการวางแผน ตัดสินใจการด าเนิน
กิ จกร รมกีฬาสี  กี ฬ าจั งหวั ด  โ ด ย                      
การดูแลให้ค าปรึกษาของครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

 สื่ อ และแหล่ ง เ รี ยนรู้ ใ น โ ร ง เ รี ยน                     
ควรได้รับการดูแล พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้  เ ช่ น                          
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ระบบ
คอมพิว เตอร์  ห้ อ ง เ รี ยนคุณภาพ                   
ที่รองรับการใช้สื่อการเรียนรู้ Internet  

 ส่ ง เสริม ให้นั ก เรียนใช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร                    
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การแสวงหาความรู้ และเกิดประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน พัฒนาตนเอง 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานมาตรฐานที่ 1 

 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 พัฒนาให้นักเรียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการเรียนรู้                                            

ตลอดชีวิต  
 พัฒนาการให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 

 

แผนปฏิบัติงานมาตรฐานที่ 2 
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  เช่น 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน 

 โครงการนิเทศภายใน 

 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน และวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 
แผนปฏิบัติงานมาตรฐานที่ 3 

 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนา
ผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีการตรวจสอบประเมินการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม/ โครงการ                      
อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนา                      
ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ ประกอบ
อาชีพ ตลอดจนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่ างรวดเร็ว                    
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ภาคผนวก 
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