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บทสรุปของผู้บริหาร 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ต รหัส SMIS 83012002  ตั้งอยู่เลขที่ 1  ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่                    
อ าเภอเมือง   จังหวัดภูเก็ต สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอน ในระดับ                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มี ผู้บริหาร ครูบุคลากรทั้งสิ้น 241 คน 
ประกอบด้วย  ผู้บริหาร จ านวน  4  คน ครูผู้สอน จ านวน  139 คน พนักงานราชการ จ านวน 1 คน         
ครูอัตราจ้าง จ านวน  50 คน  เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ จ านวน  47  คน   จ านวนนักเรียน  2,752 คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา                             
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดีเลิศ 
 

ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. นักเรียนมีผลการแข่งขันทางวิชาการด้านภาษา ในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหา

วัฒนธรรมญี่ปุ่น “The Japan Foundation Award” ภายใต้นิทรรศการThe Spirit of Budo ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันทักษะภาษาจีนออนไลน์ (พากย์เสียงการ์ตูนภาษาจีน) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ  การแข่งขันคัดอักษรบทกลอนจีนโบราณ รางวัลชนะเลิศ 
ระดับภาคใต้  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “ASEAN TALK 2020” รางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

2. นักเรียนมีผลการแข่งขันทางด้านคิดค านวณ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีกิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  เครือข่ายภาคใต้ตอนบนประจ าปี 2563  ครั้งที่ 10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับภาคใต้  แข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้  แข่งขันตอบปัญหา
สิ่งแวดล้อมงานมอ.วิชาการ 63 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด นักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมค่าย สอวน. เคมี 
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จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน เป็นระบบ ใช้รูปแบบและวิธีการบริหารในลักษณะ                        

กลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน และงานตามล าดับ มีรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหัวหน้า
หน่วยงานย่อยเป็นผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านชัดเจน  

2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความพร้อม
ของผู้ปกครอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต (ปรับปรุง 2561) ซึ่งอิงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  หลักสูตรโครงการนานาชาติ (International Program) และหลักสูตร         
แคมบริดจ์ (Cambridge Curriculum) 

3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
เช่น Word , Excel , PowerPoint , Photoshop ฯลฯ ที่ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน                
ในห้องเรียน ตลอดจนโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่นักเรียนศึกษาได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ในปัจจุบัน 

4. นักเรียนความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต โดยเฉพาะนักเรียน  ในระดับ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยโรงเรียนเปิดรายภาษาถิ่นภูเก็ต และอาหารพ้ืนเมือง เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงความเป็นภูเก็ต ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  . 
“สื่อสารความเป็นภูเก็ตได้” นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นเข้าเป็นส่วนหนึ่ง  
ในรายวิชาต่าง ๆ อีกด้วย 

5. โรงเรียนมีภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เช่น ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษาพม่า ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ในการศึกษาต่อ และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนากิจกรรมหรือเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการค านวณและวิทยาศาสตร์ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมหรือวิธีการในการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  
3. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการปฏิบัติเพ่ิมขึ้นและมีวิธีการวัดประเมินผล                       

ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
4. ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างนวัตกรรมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียน                      

ให้นักเรียนมีนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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แผนการด าเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพ  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

ภาษาต่างประเทศ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและประเมินผล 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
           (นายปัญญา   หัตถิ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  สถานศึกษามีภาระหน้าที่                   
จะต้องด า เนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ.  2542 ที่ ก าหนดไว้ชัด เจน                     
ในมาตรา 48  ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด                      
เป็นประจ าทุกป ี
 

 ดังนั้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่ งทางโรงเรียน                    
ได้ด าเนินกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้   ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทุกชั้น                        
ในรอบปีการศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปีข องสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ค าน า 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีภูเก็ต                
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา                
เป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา                   
ในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน                      
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                        
ปีการศึกษา 2563ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์                   
ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 
 
            (นายปัญญา  หัตถิ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร          ก 
ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา       ง 
ค าน า           จ 
สารบัญ           ฉ 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       1 

 ข้อมูลทั่วไป        1 

 ข้อมูลครูและบุคลากร       1 

 ข้อมูลนักเรียน        3 

 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    4 

 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      9 
ส่วนที่ 2   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  11 
     มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน      11 
     มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ    29 
     มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  38 
ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเองและความต้องการช่วยเหลือ    42 
ภาคผนวก          50 

 ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 51 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา  56 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 60 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 64 
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  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

Self – Assessment Report  :  SAR 

ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อสถานศึกษา  :  โรงเรียนสตรีภูเก็ต    
ที่อยู่  :  เลขที่ 1  ถนนด ารง  ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000   
สังกัด:  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 
โทรศัพท์ : 076-211034,076-222368   โทรสาร  076-219522  
E-Mail  :  spk@satreephuket.ac.th   Website : http://www.satreephuket.ac.th/ 
เปิดสอน: ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   
 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
  

1) จ านวนบุคลากร    (ข้อมูล ณ วันที่ 1เมษายน  2564) 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวน 4 139 1 50 47 241 

 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน  2564) 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวมทั้งหมด 

จ านวน 21 164 56 241 
 

 

9 % 

68 % 

23 % 

แผนภูมิแสดงจ านวนวุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
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  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

Self – Assessment Report  :  SAR 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 1เมษายน  2564) 

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

1. บริหารการศึกษา(ผู้บริหาร) 4 - 
2. ภาษาไทย 15 16 
3. คณิตศาสตร์ 21 17 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 10 
5. ภาษาต่างประเทศ 41 15 
6. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15 15 
7. การงานอาชีพ 9 11 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 9 15 
9. ศิลปะ 12 16 
10. แนะแนว 5 15 
11. โครงการนานาชาติ 24 15 

รวม 185 12 
 
 

 
 

จากแผนภูมิเฉลี่ย คาบสอนของครูต่อสัปดาห์เฉลี่ยคนละ 12 คาบ 
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แผนภูมิแสดงคาบสอนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม 

เฉลี่ยคาบสอนต่อสัปดาห์ 
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  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

Self – Assessment Report  :  SAR 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
  

จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2563  รวม  2,752  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 13 34 422 456 35 
ม.2 13 31 390 421 32 
ม.3 13 35 403 438 34 
รวม 39 100 1,215 1,315 34 
ม.4 14 76 402 478 34 
ม.5 14 57 385 442 32 
ม.6 14 86 431 517 37 
รวม 42 219 1,218 1,437 34 

รวมทั้งหมด 81 319 2,433 2,752 34 
 

  

 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 และ 2563  ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น ส่วน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจ านวนนักเรียนลดลง จากปีการศึกษา 2562 
, 
 
 

430 438 
510 

461 
537 

492 
456 421 438 

478 
442 

517 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6                                  
ปีการศึกษา 2562 -2563 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

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

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์  
 

แล
ะเ

ทค
โน

โล
ยี 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ม.1 443 297 307 228 203 422 281 399 305 

ม.2 415 260 273 209 230 408 329 398 221 

ม.3 434 260 308 80 376 411 433 248 257 

ม.4 473 265 202 179 295 431 448 457 289 

ม.5 440 278 207 246 209 429 372 ไม่เรียน 230 

ม.6 511 254 318 313 405 496 473 483 211 

รวม 2,716 1,614 1,615 1,255 1,718 2,597 2,336 1,985 1,513 

ร้อยละ 100 59.43 59.46 46.21 63.25 95.62 86.00 87.21 55.71 
หมายเหตุ: นักเรียนโปรแกรม IPC  34 คน / นักเรียนลาพักการเรียน 2 คน 
               ไม่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป เกินร้อยละ 50 
ได้แก่ รายวิชาสุขศึกษาฯ  การงานอาชีพ  ศิลปะ  สังคมศึกษาฯ  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

59.43 
59.46 

46.21 
63.25 

95.62 
86.00 
87.21 

55.71 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษาฯ 

ศิลปะ 
การงานอาชีพฯ 

ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                
รายวิชาพื้นฐานระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียน 
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2)ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินแต่ละระดับ จ านวน
นักเรียนที่ได้
ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 443 2 81 99 262 361 81.49 
ม.2 415 4 69 107 235 342 86.99 
ม.3 434 2 49 113 270 383 83.18 
ม.4 473 3 109 140 222 362 76.32 
ม.5 440 5 46 111 270 390 82.05 
ม.6 511 2 136 114 260 374 70.65 
รวม 2,716 17 488 684 1,527 2,211 80.11 

ร้อยละ 100 0.63 17.97 25.18 56.22   
 

 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนในระดับดีขึ้นไปนักเรียนในระดับ            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมินเฉลี่ยมากท่ีสุด และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน
เฉลี่ยน้อยสุด 

 
 

 81.49  
86.99 83.18 

76.32 
82.05 

70.65 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00
 80.00
 90.00

 100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงนักเรียนที่มีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์                               
และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
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3)ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 443 0 6 59 378 437 98.65 
ม.2 415 0 9 34 372 406 97.83 
ม.3 434 1 5 43 385 428 98.62 
ม.4 473 0 7 15 451 466 98.52 
ม.5 440 0 9 82 349 431 97.95 
ม.6 511 0 14 75 422 497 97.26 
รวม 2,716 1 50 308 2,357 2,665 98.14 

ร้อยละ 100 0.04 1.84 11.34 86.78   
 

 
 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป  นักเรียนทุกระดับชั้น                 
มีผลการประเมินเกินร้อยละ 90                  
 
 
 

98.65 

97.83 

98.62 
98.52 

97.95 

97.26 

96.5

97

97.5

98

98.5

99

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนทีมีผลการประเมิน                 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน ระดับ ดี ขึ้นไป  

ร้อยละของนักเรียน 



7 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

Self – Assessment Report  :  SAR 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ดี ขึ้นไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมทั้ง 5 สมรรถนะ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 443 1 48 81 313 394 89.01 
ม.2 415 3 39 58 315 373 89.96 
ม.3 434 2 37 76 319 395 91.01 
ม.4 473 5 71 89 308 397 83.93 
ม.5 440 4 22 86 328 414 94.09 
ม.6 511 2 85 68 356 424 82.97 
รวม 2,716 17 302 458 1,939 2,397 88.50 

ร้อยละ 100 0.63 11.12 16.86 71.39   
 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมทั้ง 5
สมรรถนะในระดับดีขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลการประเมินมากท่ีสุด และ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีผลการประเมินน้อยที่สุด 

 
 
 

89.01 89.96 91.01 

83.93 

94.09 

82.97 

75

80

85

90

95

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ                     
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 
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4.2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจ าแนกตามสมรรถนะ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะแต่ละด้าน (ระดับดีข้ึนไป) 
ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ 
ในการคิด 

ความสามารถ 
ในการ 

แก้ปัญหา 

ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ

ชีวิต 

ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

ม.1 443 398 391 335 431 412 
ม.2 415 372 351 326 412 404 
ม.3 434 385 380 375 429 419 
ม.4 473 406 324 326 460 458 
ม.5 440 403 432 378 433 435 
ม.6 511 413 321 384 506 511 
รวม 2,716 2,377 2,199 2,124 2,671 2,639 

ร้อยละ 100 87.52 80.96 78.20 98.34 97.16 
 

  

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม
สมรรถนะแต่ละด้าน ในระดับดีขึ้นไป ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  มีผลการประเมินสูงที่สุด และ
ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา  มีผลการประเมินน้อยที่สุด 

 
 
 

87.52 

80.96 

78.2 

98.34 

97.16 

ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทักษะชืวิต 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะแต่ละด้านของนักเรียน                           
ระดับ ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 70.88 55.18 54.29 
คณิตศาสตร์ 45.75 25.82 25.46 
วิทยาศาสตร์ 40.55 30.17 29.89 
ภาษาอังกฤษ 58.94 34.14 34.38 

 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียนสูงกว่า 

คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 
 

     2)การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 68.10 70.88 + 2.78 
คณิตศาสตร์ 38.36 45.75 + 7.39 
วิทยาศาสตร์ 32.29 40.55 + 8.26 
ภาษาอังกฤษ 51.47 58.94 + 7.47 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ               

ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  พบว่าคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของปีการศึกษา 2563                
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 
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คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
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ระดับ สพฐ. 

ระดับโรงเรียน 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 57.55 45.22 44.36 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 41.24 36.32 35.93 
คณิตศาสตร์ 34.68 26.33 26.04 
วิทยาศาสตร์ 39.81 33.04 32.68 
ภาษาอังกฤษ 45.33 29.73 29.94 

 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียนสูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 
 

    2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 – 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 51.29 57.55 + 6.26 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 39.84 41.24 + 1.40 
คณิตศาสตร์ 32.50 34.68 + 2.18 
วิทยาศาสตร์ 32.49 39.81 + 7.32 
ภาษาอังกฤษ 43.45 45.33 + 1.88 

 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ               
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  พบว่าคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของปีการศึกษา 2563                
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ดีเลิศ 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศในมาตรฐานที่ 1 มาตรฐาน 2 และมาตรฐานที่ 3  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2.1 กระบวนการพัฒนา 

2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียนด้วยวิธีการ                    
ที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย 
รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนที่พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และเขียน โดยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้เรียนมีการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง การเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจน 
เหมาะสมและสละสลวย การเขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระส าคัญและรายละเอียด การน า



12 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

Self – Assessment Report  :  SAR 

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าอย่างถูกต้องเหมาะสม การพูดรายงานประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียนมีการอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพ่ือจับใจความส าคัญ 
สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน มีการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง การเขียนแผนผัง
ความคิด เพ่ือแสดงความเข้าใจ การพูดสรุปใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็นของเรื่องที่ฟังและดู         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนมีการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรองและสามารถระบุความแตกต่าง                   
ของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านได้โดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบ  การเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา การพูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา การพูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐาน                     
ตามเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้เรียนมีการอ่านเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อย
กรองเป็นท านองเสนาะ อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ และสามารถสรุป วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน
ค่าอย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน  ผู้เรียนมีการเขียนสื่อความในรูปแบบต่าง ๆ เรียงความ ย่อความ บันทึก 
มีการใช้วิจารณญาณในการเลือกดู ฟัง วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและน าเสนอแนวคิด
ใหม่ได้อย่างมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เรียนมีการอ่านออกเสียงบร้อยกรอง ร้อยแก้ว ได้ถูกต้อง
ไพเราะและเหมาะสม มีการตีความแปลความและขยายความเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล มีการผลิต                    
งานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ มีการประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วก าหนดแนวทางไปประยุกต์                   
ใช้ในการด าเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการฟังและดู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนใช้กระบวนการอ่าน 
เขียน ฟัง พูด ในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง เพ่ือให้เกิดความรู้และสามารถสื่อสารด้วยภาษาท่ีถูกต้อง 

นอกจากนั้นโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพ่ือเสริมทักษะการฟัง การพูด  
การอ่าน และการเขียน เช่น  

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการรักการอ่านพัฒนาการเขียน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารผ่านทุกรายวิชา

ในกลุม่สาระภาษาต่างต่างเทศ แต่รายวิชาที่เน้นทักษะข้างต้น ได้แก่ รายวิชาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรโรงเรียน  เช่น                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ผ่าน                
การอ่านออกเสียงที่ใช้ระดับเสียงค าพูด การเน้นเสียง และใช้จังหวะเสียงเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้อง                  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  นอกจากนั้นผู้เรียนมีการฟังจากสื่อที่หลากหลายและเหตุการณ์ในท้องถิ่น                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ผู้เรียนอ่านข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วจับคู่ข้อมูล วิเคราะห์ความคิดหลักและ



13 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

Self – Assessment Report  :  SAR 

ตีความค า มีการเขียนรายงานสั้น การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์และการน าเสนอ การฝึกฟังข้อมูลจากสื่อ                
ที่หลากหลาย โดยผ่านการฟังอย่างเข้าใจ มีการพูดเล่าเรื่องจากสิ่งที่ได้ฟัง การบรรยายฉากหรือ
เหตุการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่านและเขียนจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์และ                  
มีการน าเสนอข้อมูลในชั้นเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ผู้เรียนฟังเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์                   
ในท้องถิ่น มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง สนทนาโต้ตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ                
การบริการ และเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ผู้เรียนฟังและ
พูดบทสนทนาเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ในท้องถิ่น มีการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ประเด็นร้อนในสังคม และมีการน าเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร อย่างถูกต้องเหมาะสม                    
ตามมารยาททางสังคม  มีการเขียน Brochure แนะน าการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ชั้นมัธยมศึกษา               
ปีที่ 6 ให้ผู้เรียนมีการฟังและพูดบทสนทนาเกี่ยวกับ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าอธิบาย เพ่ือแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ประเด็นเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีวิธีการและรูปแบบ                
ที่หลากหลาย มีการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมไทย 

นอกจากนั้นทางโรงเรียนจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการเปิดบ้านภาษาต่างประเทศ (Open House for International Languages) 

ด้านความสามารถในการคิดค านวณ 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียน โดย                  

ในแต่ละระดับมีกิจกรรมการพัฒนาการคิดค านวณคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ                
การแยกตัวประกอบ การหารร่วมน้อย (ห.ร.ม.)  การคูณร่วมมาก (ค.ร.ม.) การบวก ลบ คูณ หารใน
ระบบจ านวนเต็ม ฝึกการใช้เลขยกก าลังและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การบวก ลบเศษส่วน การบวก ลบ
ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้อัตราส่วน ร้อยละ การหาความยาว พ้ืนที่                  
การค านวณรากที่สอง รากที่สาม การใช้ทฤษฎีปีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ                  
การหาปริมาตรและพ้ืนผิวปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม การเขียนกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองชุด การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทด ลองสุ่ม 
กระบวนการคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝึกการด าเนินการของเชต การเขียน
ความสัมพันธ์ด้วยแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การบวกและการคูรจ านวนจริง การใช้เหตุผลแบบอุปนัยและ
นิรนัย การเขียนความสัมพันธ์โดเมนและเรนจ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้เลข                     
ยกก าลัง รากที่ n  ของจ านวนจริง การหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ มุม 30 องศา 40 องศา และ 60 องศา 
การหาความน่าจะเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การสุ่ม และแซมเปิลสเปซ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     
ฝึกทักษะการค านวณเชิงสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ การวิเคราะห์ แจกแจงความถี่ของข้อมูล 
การวัดค่ากลางข้อมูล การวัดการกระจายข้อมูล ตลอดจนการน าข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ 
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ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
 โรงเรียนส่งเสริมครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียน
ได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนทุกรายวิชา และโรงเรียนมีรายวิชา IS รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ นอกจากนั้นโรงเรียน
มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชาทฤษฎี
ความรู้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ฝึก                  
ให้นักเรียนใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดแก้ปัญหาจากนั้นไปสู่ วางแผนด าเนินการและลงมือ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น 
 นอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เช่น โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, โครงการทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ 
 

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 โรงเรียนส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผ่านรายวิชาออกแบบเทคโนโลยีวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาโลกทั้งระบบ ซึ่งในแต่ละรายวิชาครูเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(Active learning) โดยผู้เรียนมีการตั้งปัญหา สมมติฐาน วางแผนและลงมือปฏิบัติเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
เพ่ือตอบโจทย์กับปัญหาที่ตั้งในข้ันตอนแรก  
 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โรงเรียนจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน วิชาเพ่ิมเติมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตลอดจนสมรรถนะตามหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้น ศึกษาหาความรู้ อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยการจัดระบบเครือข่าย Internet ภายในโรงเรียน ให้นักเรียน
เข้าถึงได ้

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2563 มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้                    
ในระยะแรกของปีการศึกษา ไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียน ในลักษณะ On-site ได้  ทางโรงเรียน                   
จึงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยทางได้สร้างอีเมล์โรงเรียน ให้กับนักเรียนและครูทุกคนเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom หรือช่องทางอ่ืนที่ใช้ในการเรียนการสอน 
เช่น ทาง Facebook  Line  และ Zoom โดยครูจะถ่ายทอดสดในการเรียนการสอนและ                           
มีการมอบหมายงานและให้นักเรียนส่งงานในโฟลเดอร์ที่ครูก าหนด ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะมีทักษะ
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสารทั้งแบบทางเดียวและสองทาง นอกจากนั้น                       
ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล                      
ตามลักษณะชิ้นงาน / ภาระงาน เช่น การน าเสนอหน้าชั้นเรียน หรือจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน การจัดท า
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เป็น Clip วีดิโอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ และ               
มีการอ้างอิงแหล่งข้อมลูที่ถูกต้อง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการ
ให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการร่วมกันอภิปรายซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนั้นโรงเรียนส่งเสริมให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงติวข้อสอบโอเน็ตส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นอกจากนั้นโรงเรียนจัดให้มีการจัดการสอบ Pretest ข้อสอบโอเน็ต
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับข้อสอบโอเน็ต การจัดกิจกรรม 
เพ่ือสอนซ่อม / เสริม ให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  
 

ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่มีต่องานอาชีพ 
 โรงเรียนมีความเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย จัดประสบการณ์                 
การเรียนให้ผู้เรียนผ่านรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 
ที่ต้องเลือกสายวิชาในการเรียนในมัธยมศึกษาตอนปลายมีรายวิชาเพ่ิมเติม เช่น วิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการในการศึกษาต่อแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน และรัสเซีย 
ตามล าดับ เพ่ือเปิดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เข้าใจพ้ืนฐานแต่ละรายวิชาและเพ่ือค้นหาความชอบ                  
ความถนัดของผู้ เรียน ส าหรับผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน จัดแผนการเรียน                
ที่หลากหลาย ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ แผนการเรียน
ภาษารัสเซีย แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส แผนการเรียนภาษาเยอรมัน แผนการเรียนภาษาจีน                             
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้น
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้กับผู้เรียนโดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาแนะน าวิธีเข้า
ศึกษาต่อในระบบ TCAS ตลอดจนแนะแนวสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา 
 

2.1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
 กระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยมี                
การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและ
พัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคมซึ่งการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น                  
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ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเคารพธงชาติ สวดมนต์ในตอนเช้า ซึ่งปฏิบัติหน้าชั้นเรียน                        
ของนักเรียนเนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ฝึกการเข้าแถว 
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาและส่งบันทึกการสอน เพ่ือส่งเสริมการมีวินัย ความชื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริม
พฤติกรรมการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควรและมีความเหมาะสม การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือส่งเสริมการมุ่งมั่นในการท างานและใฝ่เรียนรู้ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการปลูกป่า
ชายเลน กิจกรรมครอบครัวพอเพียง กิจกรรมตั้งโต๊ะไหว้รับขบวนแห่เทศกาลกินเจ  โครงการเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม  โครงการสืบสานภาษา 
วัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย เป็นต้น 
 

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียน มีความความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 2 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) การจัดกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย ดังนี้  ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ 
เ พ่ือให้นักเรียนรักษา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                           
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ฝึกความรับผิดชอบ เกิดทักษะความช านาญเฉพาะด้าน และพัฒนา                   
ด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ นอกจากนั้นโรงเรียนมีรายวิชาภาษาถิ่นภูเก็ต ส าหรับผู้เรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีความเป็นภูเก็ตไว้ มีชุมนุมที่ส่งเสริมความเป็นไทย 
ได้แก่ ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมนาฎศิลป์ไทย ด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เป็น
การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย                 
มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ พิธีไหว้ครู จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในทุก ๆ ปี ของภาคเรียน
ที่ 1 โดยการให้ผู้เรียนร่วมกันจัดท าพานไหว้ครู เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงความเคารพ และระลึกถึง
พระคุณของครู ที่มอบวิชาความรู้ ท าให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต เป็นการสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม ท าให้ผู้เรียนเกิดความผูกพันกับครู ประเพณีลอยกระทง เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนระลึกถึง
ความส าคัญต่อน้ าซึ่งมีความส าคัญต่อมนุษย์และเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาซึ่งเป็นประเพณีที่สืบ        
ต่อกันมานาน ประเพณีถือศีลกินผัก กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและ
ถวายเทียนพรรษาให้กับทางวัด นอกจากนั้นยังส่งเสริมโดยการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย โครงการนักเรียนมุฑิตาจิตครูและลูกจ้าง                 
ที่เกษียณอายุราชการ 
 

การยอมรับ ที่จะอยู่ร่วมกันบน ความแตกต่าง และหลากหลาย  
 โรงเรียนมีนักเรียนที่มาจากพ้ืนฐานทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้มี
การพัฒนาให้นักเรียนมีคุณสมบัติตามข้างต้น ผ่านการจัดกิจกรรม / โครงการ การสอดแทรก                
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ในกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น ครูมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม                 
ในทุกรายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
นอกจากนั้นโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและ
แสดงความคิดเห็น นโยบายในการช่วยพัฒนาโรงเรียนและนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ กิจกรรม
จัดพานไหว้ครู จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับ ห้องเรียนสีขาว กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรม                        
วันสุนทรภู่ กิจกรรมการจัดค่ายของวิชาต่าง ๆ มีกิจกรรมการโฮมรมูที่ครูที่ปรึกษาของทุกระดับชั้นได้ดูแล
นักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกัน ตลอดจนมีครูแนะแนวที่คอยให้ค าปรึกษานักเรียนกลุ่มมีความต้องการ
พิเศษในด้านนี้ 
 

สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
โรงเรียนส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้ เรียน ให้มี                           

การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อ่ืน ผ่านโครงการและกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งกิจกรรมนี้ครูที่ปรึกษาอาจจะวิดีโอ
คอลกับผู้ปกครองหรืออาจจะไปเยี่ยมที่บ้านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมที่บ้านของนักเรียนและ
นอกจากนั้นจัดกิจกรรม classroom meeting โดยครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองเพ่ือดูแลช่วยเหลือหรือ
แก้ปัญหาของผู้เรียนได้ทันท่วงที โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันโทษ
ของยาเสพติด โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา การให้ค าที่ปรึกษาโดยงานแนะแนว โครงการห่วงใยใส่ใจ
ดูแลนักเรียนนอกจากนั้นโรงเรียนจัดการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบสุขภาวะ                   
ของผู้ เรียนหากพบว่าผู้ เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข งานสุขภาพอนามัย จะแนะน าให้นักเรียนดูแลด้านอาหารด้านการออกก าลังกาย ร่างกาย                 
จะได้แข็งแรงเติบโตสมวัย หากผลการตรวจสุขภาพพบว่าผู้เรียนมีน้ าหนักมากกว่า เกณฑ์มาตรฐาน                 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข งานสุขภาพอนามัยแนะน าให้ลดความอ้วน โดยการออกก าลังกาย 
ดู แลด้ านอาหาร  โดยแนะน า โภชนาการ ให้ ผู้ เ รี ยนรั บประทานอาหาร  ด้ าน เมนู อาหาร                      
เพ่ือสุขภาพ ลดหวาน ลดเค็ม ลดมันให้กับนักเรียน และแนะน าให้จัดผลไม้ให้ผู้เรียนได้รับประทานด้วย 
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     2.2  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์ระดับดขีึ้นไป 
เฉลี่ย 

วิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

เฉลี่ยวิชาสื่อสาร วิชาคณิตศาสตร์ 

ม.1 443 87.36 91.96 89.66 88.26 89.20 
ม.2 415 86.27 93.01 89.64 84.58 87.95 
ม.3 434 90.09 87.10 88.60 87.56 88.25 
ม.4 473 83.93 87.74 85.83 68.50 80.06 
ม.5 440 91.36 91.59 91.47 98.18 93.71 
ม.6 511 71.04 90.41 80.72 62.82 74.76 
รวม 2,716 85.01 90.30 87.66 81.65 85.65 

จากผลการด าเนินงานพบว่าความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ 
85.01 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร อยู่ระดับดีขึ้นไป  ผู้เรียนร้อยละ 90.30 ดังนั้น
ผลความสามารถในการอ่าน เขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนร้อยละ 81.65 มีความสามารถใน
การคิดค านวณ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
ผลรางวัลสนับสนุน  
 

ที ่ ประเภทการแข่งขัน ระดับ รางวัลที่ได้รับ 
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
1 การแข่งขันเรียงความ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

2 การแข่งขันเรียงความ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง อันดับ 1 

4 การแข่งขันการอ่านฟังเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ชนะระดับเหรียญทอง   

5 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง อันดับ 2 

6 การแข่งขันแต่งค าประพันธ์ (อินทรวิเชียรฉันท์ 
11) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ชนะระดับเหรียญเงิน 

7 การแข่งขันการอ่านฟังเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ชนะระดับเหรียญ
ทองแดง 
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ที ่ ประเภทการแข่งขัน ระดับ รางวัลที่ได้รับ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
8 การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น “The 

Japan Foundation Award” ภายใต้
นิทรรศการ The Spirit of Budo- 

ประเทศ ชนะเลิศ 

9 การแข่งขันทักษะภาษาจีนออนไลน์ 
(พากย์เสียงการ์ตูนภาษาจีน) 

ประเทศ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

10 การแข่งขันคัดอักษรบทกลอนจีนโบราณ ภาคใต้ ชนะเลิศ 
11 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

“ASEAN TALK 2020” 
ระดับจังหวัด ชนะเลิศ 

 
12 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

“ASEAN TALK 2020” 
ระดับจังหวัด ชนะเลิศ 

เหรียญทอง 
13 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ “FIS Singing 

Contest” 
ระดับจังหวัด เหรียญทอง 

14 การแข่งขันร้องเพลง “FIS Singing Contest” ระดับจังหวัด เหรียญทอง 
15 การแข่งขันร้องเพลง “FIS Singing Contest” ระดับจังหวัด เหรียญทองรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 
ความสามารถในการคิดค านวณ 
 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท 

ทฤษฎี  กิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม (SMTE)  เครือข่ายภาคใต้ตอนบน  
ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 10 

ภาคใต้ ชนะเลิศอันดับ 1  
เหรียญทอง 

 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท 
ประยุกต์  กิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม (SMTE)  เครือข่ายภาคใต้ตอนบน  
ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 10 

ภาคใต้ เหรียญทอง 
อันอับ 5 
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2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนมีผลอ่าน คิด วิเคราะห์รายวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละนักเรียนที่มี
ระดับ 2 ขึ้นไป 3 2 1 0 

ม.1 443 226 109 105 3 75.62 
ม.2 415 210 116 87 2 78.55 
ม.3 434 280 95 58 1 86.41 

ม.4 473 179 147 145 2 68.92 

ม.5 440 280 98 57 5 85.91 

ม.6 511 265 119 125 2 75.15 

รวม 2,716 1,440 684 577 15 78.43 

จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้เรียนร้อยละ 78.43 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่าง                     
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถ อยู่ระดับดีขึ้นไป  
ผลรางวัลสนับสนุน 
 

ที ่ ประเภทการแข่งขัน ระดับ รางวัลที่ได้รับ 
1 แข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมงาน มอ.วิชาการ 63 ระดับจังหวัด ชนะเลิศ 
2 แข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมงาน ม.อ.วิชาการ 63 ระดับจังหวัด รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 ค่าย สอวน. เคมี ระดับภาค สอบได้ 

4 แข่งขันอัจฉริยภาพ สาขา เคมี ระดับภาค ชนะเลิศ 

 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน วิชาออกแบบเทคโนโลยี วิชา IS และในบาง
รายวิชาเช่น วิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 5 เคมีเพ่ิมเติม 4 ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม น าเสนอนวัตกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ระหว่างผู้เรียนกับครูโดยในวิชาโครงงานผู้เรียนต้องคิด
นวัตกรรมขึ้น เช่น เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด เครื่องเปิดขวดแอมป์ ภาชนะจากใบตอง เปลือกไข่ลด
แบคทีเรียในผักบุ้ง ส่วนในรายวิชาทั่วไปเช่นในรายวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 5 ผู้เรียนมีการศึกษาและ                       
สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องสมบัติของแก๊สในชีวิตประจ าวัน เช่น ลูกโป่งในฟองแก๊ส ขวดดูดไข่                    
การหมุนเวียนอากาศ ในรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม 4ผู้เรียนมีการศึกษาการท างานแบะสร้างนวัตกรรม                      
ที่สอดคล้องกับเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี อย่างเช่น แบตเตอรี่จากมะนาว  แบตเตอรี่จากมันฝรั่ง  แบตเตอรี่
จากโลหะแมกนีเซียมและแกรไฟต์ เป็นต้น  
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ภาพกิจกรรมการน าเสนอโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
ภาพการน าเสนอผลงานรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพการน าเสนอผลงานรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 
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4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2563  มีการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชัน 
google classroom  line และ facebook ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนและสามารถเรียน
ผ่านระบบมีการโต้ตอบและส่งงานผ่านระบบออนไลน์ได้ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร 

จ านวนนักเรียน
ที่มีระดับ 2 ขึ้น

ไป 

ร้อยละนักเรียน
ที่มีระดับ 2 ขึ้น

ไป 3 2 1 0 
ม.1 443 443 0 0 0 443 100 
ม.2 415 415 0 0 0 415 100 
ม.3 434 434 0 0 0 434 100 
ม.4 473 473 0 0 0 473 100 
ม.5 440 440 0 0 0 440 100 
ม.6 511 511 0 0 0 511 100 
รวม 2,716 2,716 0 0 0 2,716 100 

 

จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ                           
การสื่อสาร อยู่ระดับดีขึ้นไป   
 

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 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 443 81.08 74.47 63.09 76.85 75.50 98.43 87.12 90.38 80.86 

ม.2 415 76.02 69.51 53.00 83.91 64.87 98.80 90.64 95.92 79.08 

ม.3 434 81.57 83.06 62.10 91.59 69.82 98.16 98.39 76.73 82.68 

ม.4 473 73.83 55.02 54.22 82.45 71.94 94.30 98.53 98.53 78.60 

ม.5 440 82.95 56.82 75.56 77.1 65.23 98.19 90.25 ไม่มีเรียน 78.01 

ม.6 511 67.35 68.07 70.1 83.68 61.37 96.18 78.31 99.02 78.01 

ร้อยละ 2,716 77.13 67.82 63.01 82.60 68.12 97.34 90.54 92.12 79.54 
จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้เรียนร้อยละ 79.54 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 

ระดับ2.5ขึ้นไป 
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6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประเภท 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน ม.3 
จ านวน 

นักเรียน(คน) 
คิดเป็นร้อย

ละ 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนเดิม 434 295 67.97 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม 434 2 0.46 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 434 1 0.24 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในส่วนภูมิภาค (ยกเว้นจังหวัดเดิม) 434 2 0.46 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 434 - 0 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 434 9 2.08 
เรียนต่อสถาบัน ว.นาฏศิลป์ 434 - 0 
เรียนต่อ กศน. 434 - 0 
เรียนต่อสถาบันอ่ืน ๆ(ต่างประเทศ) 434 - 0 
ประกอบอาชีพ 434 5 1.15 
รอศึกษาต่อ 434 108 24.88 
ไม่จบการศึกษา 434 12 2.76 

รวมนักเรียนที่ศึกษาต่อ 434 422 97.23 
 
ผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ประเภท 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียน ม.6 

จ านวนนักเรียน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 512 137 26.75 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 512 21 4.10 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 512 1 0.20 
เรียนต่อมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยี 512 13 2.54 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 512 1 0.20 
เรียนต่อสถาบันราชภัฏ 512 26 5.08 
เรียนต่อต่างประเทศ 512 3 0.58 
รอศึกษาต่อ 512 294 57.42 
ไม่จบการศึกษา 512 16 3.120 

รวมนักเรียนที่ศึกษาต่อ 512 496 96.88 

จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 97.23 ได้รับการเข้าศึกษาต่อ 
และ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 96.88 ได้รับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งร้อยละโดย
เฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับการเข้าศึกษาต่อทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  คิดเป็น 97.06 
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2.2.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 443 0 6 59 378 437 98.65 

ม.2 415 0 9 34 372 406 97.83 

ม.3 434 1 5 43 385 428 98.62 
ม.4 473 0 7 15 451 466 98.52 

ม.5 440 0 9 82 349 431 97.95 

ม.6 511 0 14 75 422 497 97.26 

รวม 2,716 1 50 308 2,357 2,665 98.14 
จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี คิดเป็นร้อยละ 9 8.14                        

ที่มีระดับดี ขึ้นไป 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.1 443 0 3 6 434 440 99.32 
ม.2 415 2 15 90 308 398 95.90 
ม.3 434 1 4 93 336 429 98.85 
ม.4 473 0 26 39 408 447 94.50 
ม.5 440 0 17 89 334 423 96.14 
ม.6 511 0 48 65 398      463 90.61 
รวม 2,716 3 113 382 2,218 2,600 95.89 

จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 
95.89 ที่มีระดับดีขึ้นไป 

ผลรางวัลสนับสนุน 
 

ที ่ ประเภทการแข่งขัน ระดับ รางวัลที่ได้รับ 
1 การแข่งขันวาดภาพในงานประเพณีลอยกระทงระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัด รองชนะเลิศ                   

อันดับ 1 
2 การแข่งขันวาดภาพในงานประเพณีลอยกระทงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัด ชนะเลิศ ระดับ                

ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
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ภาพกิจกรรม งานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้บรรพบุรุษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมวันตรุษจีนและไหว้เทวดา 
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3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 443 1 0 0 442 442 99.77 
ม.2 415 1 0 16 398 414 99.76 
ม.3 434 1 0 1 432 433 99.77 
ม.4 474 1 0 0 473 473 99.79 
ม.5 440 2 1 11 426 437 99.32 
ม.6 511 0 0 2 509 511 100.00 
รวม 2,717 6 1 30 2,680 2,710 99.74 

 
พิธีไหว้ครู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
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โครงการฟุตบอลและบาสเก็ตบอล สภก.คัพ ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองความส าเร็จในการศึกษาและ                 
เป็นการแสดงความรักสามัคคีความผูกพันธ์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ที่มีน้ าหนัก

ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ 

จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูง 
ไม่ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ
ตาม

เกณฑ์ 
น้ าหนัก
น้อย 

เตี้ย ผอม เริ่มอ้วน 

ม.1 443 360 6 5 28 44 81.26 
ม.2 415 336 2 3 15 59 80.96 
ม.3 434 355 7 5 13 54 81.80 
ม.4 474 407 6 1 11 49 85.86 
ม.5 440 351 3 2 6 78 79.77 
ม.6 511 395 7 5 10 94 77.30 
รวม 2,717 2,204 31 21 83 378 81.12 
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การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดย คณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลดีบุก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1 จุดเด่น 
 1. ผู้ เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลและ
ประกอบการเรียนออนไลน์ได้อย่างดีเยี่ยม 
 2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิใจในท้องถิ่น 
 3. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก และเคารพการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนอกจากนั้นยังมีทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ตามแผนการเรียนที่โรงเรียนจัดให้ในหลักสูตร  
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 2. ควรส่งเสริมผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในการคิด วิเคราะห์ สร้างนวัตกรรมให้
สอดแทรกการเรียนการสอน 
   3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมและโครงการ 
 2. ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    2.1 กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการของ
โรงเรียน โดยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนใช้แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) และได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 2564 -2565 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                        
โดยด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีครูและบุคลากร
ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการที่ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เ พ่ือร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยใช้วิธีการ SWOT วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์  นโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 
 

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
นโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน ซึ่งน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนดให้แต่ละ
หน่วยงานจัดท า งาน/โครงการ/กิจกรรมโดยมีการการประชุมชี้แจงต่อผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในงาน                     
ตามโครงสร้างโรงเรียน ให้จัดท างาน/โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  นโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน และ
ในระหว่างปีงบประมาณมีการก ากับ ติดตาม เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของงานและโคร งการ ปีละ                     
2 ครั้ง นอกจากนั้นในแต่ละปีการศึกษามีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และเมื่อสิ้นสุด                     
ปีการศึกษามีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สะท้อนความส าเร็จของการพัฒนา                       
ตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ที่มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560  อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ งานพัฒนาหลักสูตร                    
กลุ่มบริหารวิชาการ ได้พัฒนาหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ โครงการห้องเรียนพิเศษ
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Science Mathematics Technology 
andEnvironment Program : SMTE) โครงการนานาชาติ (International Program : IP)                       
ส่วนหลักสูตรโครงการห้องเรียนปกติ  มีการปรับแผนการเรียน สาระเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย                      
เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เช่น แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาจีน แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส แผนการเรียน
ภาษาเยอรมัน แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร มีการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
โดยเปิดโอกาสสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ                     
ในงานพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรม ภายนอกโรงเรียนตามหน่วยงานต่าง ๆ                 
ที่จัดขึ้น หรือตามสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการอบรมในลักษณะ Online ครูได้วางแผนในการพัฒนาตนเอง 
(ID plane) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการเลื่อนวิทยฐานะ นอกจากนั้นโรงเรียน                       
ได้จัดกิจกรรม และโครงการเพ่ือสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรผ่านโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาก ร                     
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในยุค 4.0 หรือการอบรมหลักเกณฑ์        
สู่การเลื่อนวิทยฐานะ 
 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพและ                             
มีความปลอดภัย 
 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยภายในห้องเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยีพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน มีโต๊ะ เก้าอ้ีพร้อมใช้และเหมาะสม
กับจ านวนของผู้เรียน มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมในแต่ละรายวิชา เช่น อุปกรณ์การทดลองของวิชา
วิทยาศาสตร์ โมเดลหรือสื่อการเรียนรู้ของวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนในด้านภาษามีห้องเรียนส าหรับ                   
เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาต่าง ๆ เช่น ห้องเรียนภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ที่สร้าง
บรรยากาศให้สอดรับกับภาษานั้น ๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น                   
มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย 
 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้  
โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet เพ่ือจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณ                     
การออกแบบและเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ วิทยาการศาสตร์ จัดห้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคนและ Print เอกสาร รายงานให้กับนักเรียนนอกเวลาเรียน และมีคอมพิวเตอร์
ส าหรับการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มีการใช้ฐานข้อมูล 
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พัฒนา Software เพ่ือช่วยในการท างานตลอดจนให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกโรงเรียน  
เช่น โปรแกรมรับนักเรียน Online , โปรแกรม e-slip , โปรแกรมระบบค าสั่งของโรงเรียน , โปรแกรม
เช็คชื่อนักเรียนของกลุ่มกิจการนักเรียน , โปรแกรมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือการประกาศผล
การเรียน Online ฯลฯ มีเว็บไซต์โรงเรียน หรือ Page โรงเรียนที่เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของ
โรงเรียนให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนได้ทราบ มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในการให้ค าปรึกษา 
ซ่อมแซม Hardware ติดตั้งและ Update Software ในส่วนของการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
มีคณะกรรมการสารสนเทศประจ ากลุ่มสาระ กลุ่มงานในแต่ละกลุ่มบริหารเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล                    
โดยด าเนินการตามกระบวนการจัดท าสารสนเทศ แล้วจัดท าเป็นสารสนเทศโรงเรียน เผยแพร่                          
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน าไปใช้งาน ผู้บริหารใช้เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน 
 

การสร้างเครือข่าย 
 โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา                                                                                 
ของโรงเรียนและคุณภาพนักเรียน  ทั้งยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะที่ส าคัญโดยทางโรงเรียน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูหรือนักเรียนสร้างคู่ร่วมพัฒนาและขยายเครือข่ายทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษา ท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนโดยค านึงถึง
คุณประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่อาจได้รับหรือเรียนรู้จากโรงเรียนที่จะเป็นคู่พัฒนาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 2. แต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดแผน เป้าหมายและแหล่งร่วมพัฒนา 
 3. ส ารวจ ทบทวนว่ามีโรงเรียนที่เป็นคู่พัฒนาอยู่ในท้องถิ่นพ้ืนที่ใกล้เคียงอยู่เดิมที่โรงเรียน                  
จะสามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาได้ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ 
 4. ประสาน ขอความร่วมมือจากครูบุคลากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการใช้สัมพันธภาพส่วนตัว
แสวงหาคู่ร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

     2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนใช้แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) ซึ่งได้ก าหนด
ทิศทางของโรงเรียน และ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2564-2565) ซึ่ง 
ได้เริ่มใช้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นมา โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังต่อไปนี้ 
แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับ ปี 2559-2563 

- วิสัยทัศน์โรงเรียน  “โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าคู่
คุณธรรมจริยธรรม 
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- พันธกิจ ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่การเป็นองค์กรแห่ง                       
   การเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน อาเซียนและสังคมโลกโดยเน้น 
   การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของ 
   ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
- เป้าประสงค์ของโรงเรียน  “นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สู่การเป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม” 
 - กลยุทธ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
              พอเพียง 
 2. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
 3. เร่งรัดและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับ ปี 2564-2565  

- วิสัยทัศน์โรงเรียน “ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล               
บนวิถีพอเพียง” 

 - พันธกิจ ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคูคุ่ณธรรม บนวิถีพอเพียง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลและสามารถ               
    ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- เป้าประสงค์ของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาความรู้ เจตคติ สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัด                      
    การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
3. มีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. มีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและในระดับ 

นานาชาติ 
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- กลยุทธ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัด 
    การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ 
 

2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
 โรงเรียนได้น าแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยแยกเป็น 
แผนปฏิบัติการ รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่าย รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติการ และปฏิทิน
การปฏิบัติงาน นอกจากนั้นระหว่างปีงบประมาณมีการติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 2 ครั้ง                       
เมื่อด าเนินการเสร็จตามแผนปฏิบัติการมีการสรุปการด าเนินงาน จัดท าวิจัยภาพรวมเพ่ือน าไปสู่การเอา
ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ไปปรับปรุงกิจกรรม โครงการในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

Self – Assessment Report  :  SAR 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ                       
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ด้านการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย                   
ให้นักเรียนเลือกตามศักยภาพ คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                        
ซึ่งมีแผนการเรียนที่หลากหลาย เช่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
ค านวณ แผนการเรียนภาษาจีน แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนภาษาเยอรมัน แผนการเรียน
ภาษาฝรั่งเศส แผนการเรียนภาษารัสเซีย  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม (SMTE) หลักสูตรโครงการนานาชาติ (International Program) และหลักสูตร                  
แคมบริดจ์ (Cambridge Curriculum) ซึ่งในแต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้                        
ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ค้นคว้า แสวงหาความรู้ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดการเรียนรู้                      
โดยใช้กระบวนการกลุ่มมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง                       
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้นักเรียนบ้างระดับชั้น                         
ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้ซึ่งทางโรงเรียนจะด าเนินการในภาคเรียนถัดไป ซึ่งนักเรียน                 
ที่ได้เดินทางแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จะได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรงซึ่งไม่สามารถ                   
หาได้ในห้องเรียน 
 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้งในด้านวิชาชีพและคุณภาพชีวิต                   

มีความรู้ ความสามารถ ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากร และ                      
มีการส่งครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความช านาญตามความสนใจและ                  
ความถนัด เช่น อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   
Coding  Online  for  Grade  7 – 9 Teacher ( C4T – 8 ), มิติใหม่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ                 
การเขียนวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR) ด้วยการจัดการเรียนรู้
Active Learning ผ่านกระบวนการGPAS 5 Steps เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะทุกต าแหน่ง, การจัดการ
เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย, อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในยุค
4.0 ด้านการจัดการเรียนการสอนหัวข้อ “การใช้สื่อและการสร้างสื่อ online เป็นต้น โดยตลอดปี
การศึกษา 2563 ครูและบุคลากรที่มีการอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ  88.11                      
ซึ่งภายในปีการศึกษานี้มีครูที่ลาคลอดระหว่างปีและมีครูที่เกษียณอายุราชการจึงส่งผลให้ชั่วโมง                      
การอบรมไม่ถึง 20 ชั่วโมง 
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หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวแทนครูร่วมจัดบูทนิทรรศการเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพและ                       
มีความปลอดภัย 
 โรงเรียนมีขนาดห้องเรียนเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนและภายในห้องมีอุปกรณ์พร้อมส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ของโรงเรียน โดยโรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพ จ านวน 81 ห้องเรียน นอกจากนั้นห้องสมุดที่มีขนาด
เหมาะสมต่อจ านวนผู้เรียนมีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการ มีกิจกรรมรักการอ่าน มีการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่ทันสมัย เช่น พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น การจัดกิจกรรม                       
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์และโมเดล
เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน และทางโรงเรียนมีหน่วยงานในการซ่อมบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเมื่ออุปกรณ์ 
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เครื่องมือช ารุด มีผู้รับผิดชอบในการดูแลปรับปรุง ซ่อมแซมให้อาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ                   
มีความสะอาด ร่มรื่น มีความปลอดภัยต่อนักเรียน ครูและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรยีนรู้ 
 โรงเรียนมีศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีครู เจ้าหน้าที่ในการดูแล Hardware และ 
Software เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และ การบริหารจัดการ เช่น มีการก าหนดงานและ
งบประมาณส าหรับใช้ในส่วยของห้องเรียนคุณภาพ เพ่ือจัดหา ICT ให้กับหน่วยงาน เพ่ือการซ่อมแซม 
ICT เป็นต้น น าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เช่น การเรียน Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
Google Classroom  Line  Facebook  ในแต่ละปีโรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศโดยแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนเรียนรู้เก็บรวบรวมข้อมูลและส่งมายังส่วนกลางเ พ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นสารสนเทศ                      
ของโรงเรียน ซึ่งในเล่มสารสนเทศของโรงเรียนมีการแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 
2 สภาพการบริหารและการจัดโครงสร้าง ส่วนที่ 3 แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน และส่วนที่ 4                 
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 และน าข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ไปยัง Website 
โรงเรียนเพ่ือสะดวกในการให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้งาน 
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7) การสร้างเครือข่าย 
 ในแต่ละปีโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและ                     
มีการจัดตั้งคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมแก้ปัญหาและสนับสนุนนักเรียน นอกจากนั้น                     
ยังมีเครือข่ายอ่ืนๆ ที่ช่วยสนับสนุนโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน พัฒนาสถานที่                    
ของโรงเรียน ได้แก่ เครือสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต เครือข่ายมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในส่วนเครือข่ายในการสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนได้แก่ บันทึก
ข้อตกลงทางด้านความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต บันทึก
ข้อตกลงทางด้านความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการศึกษาในรูปแบบสิงคโปร์กับRaffles Trainers Thailand  
บันทึกข้อตกลงทางด้านความร่วมมือโครงการPASCH โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคตกับ GOETHE 
INSTITUT และบันทึกข้อตกลงทางด้านความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

3. จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
3.1 จุดเด่น 

1. โรงเรียนโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติ                  
ตามได้อย่างมีระบบ 

2. โรงเรียนมีความพร้อมการในจัดสภาพแวดล้อม เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. โรงเรียนมีการน าข้อมูลสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ นโยบาย
และจุดเน้นต่าง ๆ มาบูรณาการ มีการเชื่อมโยงระบบเดิมที่ปฏิบัติอยู่กับแนวทางการด าเนินงาน                   
ตามนโยบายเพื่อลดทอนภาระงานที่ต้องปฏิบัติ  

4. โรงเรียนมีเครือข่ายที่สนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านสภาพแวดล้อม  ทุนการศึกษา
นักเรียนและด้านการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของผู้เรียน 
 

    3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. กระบวนการพัฒนาครูด้วยการสนับสนุนงบประมาณอบรม และประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 
    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 1. ส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรมีการอบรมพัฒนาความรู้ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2.1 กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                    
โดยด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
  - โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยการจัด
กิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น แบบ Active learning เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง มีกระบวนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผล ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนยังมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ บริบทชุมชนและท้องถิ่น 
 - โรงเรียนมีการการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และอ านวย
ความสะดวกให้กับอาจารย์ ใช้เป็นสื่อ และแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นั้นคือ ดูแลจัดการห้องเรียน                    
ให้มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น Computer  Projector  Visualizer นอกจากนี้                      
มีการอ านวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้กับนักเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
 - โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีการจัดการชั้นเรียนที่สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนแล้วในแต่ละห้องเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัด          
การเรียนรู้ เช่น Computer  Projector  Visualizer  Smart Board และครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้                
ที่ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ ซึ่งได้                   
ลงมือปฏิบัติจริง การจัดวินัยในห้องเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ ครูจะน าการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ      
กลุ่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ การยอมรับฟังเหตุผล  

 - โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดปฏิทิน                   
ของกลุ่มบริหารวิชาการในการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ก าหนดการสอบกลางภาคเรียน การสอบปลาย
ภาคเรียน การสอบซ่อม และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้โ รงเรียนมีนโยบายให้ครูแต่ละ
รายวิชาจะมีการก าหนดรายละเอียดการสอบวัด ตามตัวชี้วัดไว้ในโครงการสอน พร้อมทั้งจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ก าหนดเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้  
 - โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการและหัวกลุ่มสาระการเรียนรู้
และหัวหน้างาน มีการประชุมสัปดาห์ละครั้ง ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประชุมภายในกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ และ ครูที่สอนร่วมในแต่ละรายวิชาและแต่ละระดับชั้น มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ       



39 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

Self – Assessment Report  :  SAR 

ใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  มีการนิเทศ              
การจัดการเรียนรู้ 
    2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดย
การจัดท าแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวทาง Active learning สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด ฝึกทักษะ แสดงความคิดเห็น  สรุป น าเสนอผลงาน เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าคลิปวิดีโอ การท าการทดลอง การสร้างนวัตกรรมสอดคล้องกั บ
เนื้อหา จากผลการตรวจสอบพบว่าครูที่มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคิดเป็น         
ร้อยละ 97.67 
 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อวัรสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ครูสอนผ่านทางออนไลน์                   
ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Google classroom Line  Facebook และ Zoom เมื่อกลับมาสอนที่โรงเรียน
ครูได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละ                 
วิชาเพ่ิมขึ้น เช่น เว็ปไซต์ยูทูป  Power  Point Kahoot  เป็นต้น โดยครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอนคิดเป็น ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพตัวอย่างการสอนออนไลน์ผ่าน google classroom 
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ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกด้วยการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แบบ Active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก าหนดไว้ จากการตรวจสอบพบว่าครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 99.05 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 ครดู าเนินการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยก าหนดวิธีการเครื่องมือ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยมีการวัด
และประเมินผลผู้เรียนรอบด้านทั้งด้านความรู้ กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ ที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชา เช่น วัดผลผ่านการสอบวัดความรู้ การสอบปากเปล่า การท าปฏิบัติการทดลอง                   
การน าเสนอผลงาน การประดิษฐ์งานที่สอดคล้องกับเนื้อหา การประเมินพฤติกรรมการเรียน เป็นต้น 
จากการตรวจสอบพบว่าครูที่ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลทีค่ิดเป็น ร้อยละ 97.67 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอย่างการวัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย 
 

 ครูมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้                     
ครูจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือแก้ไขปัญหา น าไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยครูที่สอนร่วมกันจะหาคาบสอนที่ว่างพร้อมกันมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 
จากตรวจสอบพบว่าครูที่มีการจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ คิดเป็น ร้อยละ 75.23 
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3. จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1 จุดเด่น 
 1. ครูมีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงตามสาขาและได้สอนรายวิชาตรงตามวุฒิที่จบ 
 2. ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง และจัดท า
แผนการจัดการเรียนให้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตรวจสอบ
และอนุมัติแผนการเรียนรู้ก่อนน าไปจัดการเรียนรู้ 
 3. ครูมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
 4. ครูมคีวามสามารถและความพร้อมในการใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อ Online ประกอบการเรียน 
การสอนและใช้สื่อเทคโนโลยีอ่ืนๆ ประกอบการสอน 
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นนวัตกรรม
ที่ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) 
 2. ควรพัฒนาให้ครูมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ิมข้ึน อย่างเป็นรูปธรรม 
    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการใช้สื่อ Online ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
 2. ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และความต้องการช่วยเหลือ  

  

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ขอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีผลการประเมินราย
มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ความต้องการช่วยเหลือ 
1. จัดสรรบุคลากรประจ าที่มีความสามารถเกี่ยวกับงานที่ต้องการความรู้ความสามารถเฉพาะ

ด้านและเกี่ยวข้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เช่น งานพัสดุ งานการเงิน เพ่ือให้ครู
ได้มีที่ปรึกษา แนะน าในการด าเนินการได้สะดวก ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ อีกทั้งให้ครูได้
ใช้เวลาส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรี
ภูเก็ตปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
1. มีความสามารถ       
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและ                 
การคิดค านวณ 

1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน   
การสื่อสาร อยู่ระดับดีขึ้นไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 87.66                
มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน  การสื่อสาร                        
อยู่ระดับดีขึ้นไปอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
 

2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 มีความสามารถในการคิดค านวณ     
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 81.65                
มีความสามารถในการคิด
ค านวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 72 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

1. ผู้เรียนร้อยละ 78.43
ผ่านการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
 

3. มีความสามารถ 
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

นักเรียนทุกระดับชั้นมีการ
สร้างนวัตกรรมในรายวิชา 

ตาม
เป้าหมาย 

4. มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี อยู่ระดับดีขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 มีผล                 
การประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน                   
ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี อยู่ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

5. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐาน 
ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 79.54 มีผลการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชา
พ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

6. มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และจิตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 97.06มีความพร้อม  
ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดตีามที่
สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี                    
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 98.14 มีคุณลักษณะ  
และค่านิยมที่ดีอยู่ระดับดี          
ขึ้นไป 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2. ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90      
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
อยู่ระดับดีขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95.89 มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
อยู่ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 



44 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

Self – Assessment Report  :  SAR 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
ที่สามารถร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 99.74 ที่สามารถร่วม
กิจกรรมที่อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
 

4. สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 81.12 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมตาม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

1. สถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์   
พันธกิจและเป้าหมายโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาสอดคล้อง
กับแผนการศึกษาระดับชาติและความ
ต้องการของชุมชน 
2. สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์  
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ จนน าไปสู่การประกาศ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษา มีการก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จของทุก
มาตรฐานและค่าเป้าหมายในประเด็น
พิจารณา อย่างเหมาะสมตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. สถานศึกษาจัดท าประกาศค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนมีการจัดท า                    
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี                  
ซึ่งมีข้ันตอนการน ามาตรฐาน
สถานศึกษา บริบทของโรงเรียน 
บริบทชุมชนมาวิเคราะห์ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหายวิสัยทัศน์                
พันธกิจ และแต่ละ                 
ปีการศึกษา มีการรายงานผล      
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ตาม
เป้าหมาย 
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2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา 
ที่ได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. การมีระบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
4. การมีรายงานประจ าปี หรือ
รายงานผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนน าแผนกลยุทธ์                    
มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ                  
รายปีงบประมาณและ                         
มีการก ากับติดตาม ตลอด
ปีงบประมาณ และรายงานผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

ตาม
เป้าหมาย 

3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้ น าไปจัดท ารายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และพัฒนาผูเรียนให้มีศักยภาพเป็นพล
โลก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นน าผลมา
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา น าไปสู่
ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างใน                 
วงกว้างได ้

โรงเรียนมีการน ามาตรฐาน 
ตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลาง
เพ่ือมาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ 
มีหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เลือกตาม
ศักยภาพที่หลากหลายและผ่าน                   
การรับรอง หลักสูตรจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ตาม
เป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 4. สถานศึกษามีหลักสูตร สถานศึกษา

ที่ได้รับความเห็นขอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
สามารถตรวจสอบได้ 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรของ         
กลมุสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลมุสาระ 

  

4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ2. จัดท า
แผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
สภาพการปฏิบัติงานความต้องการ
จ าเป็น หรือตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัด 
3. ประชุมทางวิชาการ/การอบรม 
สัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 
ชั่วโมงต่อปี 
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
5. น าความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนมีการจัดอบรมพัฒนา
ครูให้มีความเชี่ยวชาญ ทาง
วิชาชีพนอกจากนั้นโรงเรียน
สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูอบรม  
ประชุมนอกสถานที่โดยมี
ชั่วโมงอบรมไม่ต่ ากว่า 20 ชม/
ปี จัดชั่วโมงให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ครูมี
การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

ตาม
เป้าหมาย 

5. จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีขนาดชั้นเรียน
เหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนดทุก
ระดับ และอัตราส่วนครูต่อนักเรียนได้
มาตรฐาน 
2.สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบความเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุม
พ้ืนที่ของโรงเรียน 
3. สถานศึกษามีห้องเรียนอิเล็กทรอ    
นิกสม์ัลติมีเดยี(ElectronicsMulti-
Media Classroom) ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์ 

โรงเรียนมีขนาดห้องเรียน
เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนและ
ภายในห้องมีอุปกรณ์พร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ฉายภาพ และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนที่
ของโรงเรียน โดยโรงเรียน 
มีห้องเรียนคุณภาพ มีห้องสมุด
ที่เพียงต่อความต้องการของ
ผู้เรียน มีอุปกรณ์เครื่องมือ 

ตาม
เป้าหมาย 
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 เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็น

เลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่าง
พอเพียง 
4. สถานศึกษามีห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ 
ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอ้ือต่อ
การใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้า
อย่างหลากหลาย 
5. สถานศึกษามีระบบการดูแล
บ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส าหรับปฏิบัติการทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ 

 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

1. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศพ้ืนฐานไว้ครบถ้วน 
ครอบคลุมการใช้งาน และสารสนเทศ
ที่จัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน 
2. สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย 
ทันต่อการใช้งาน มีการพัฒนา
ต่อเนื่องและมีการปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ 
3. สถานศึกษาน าข้อมูลและ
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารและ
จัดการงานของสถานศึกษา และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า 
4. สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศและกิจกรรมใน
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายและน่าสนใจและมีผลงาน
ปรากฏชัด ทุกฝ่ายพึงพอใจ 
 
 
 

โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศโดยแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนเรียนรู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลและส่งมายังส่วนกลาง
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็น
สารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งใน
เล่มสารสนเทศของโรงเรียนมี
การแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ส่วนที่ 2 
สภาพการบริหารและการจัด
โครงสร้าง ส่วนที่ 3 แนวการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน และ
ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2563 
และน าข้อมูลสารสนเทศ
เผยแพร่ไปยังเว็ปไซต์โรงเรียน
เพ่ือสะดวกในการน าข้อมูล ไป
ใช้งาน 

ตาม
เป้าหมาย 
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7. การสร้างเครือข่าย
ร่วมพัฒนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

1. สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. ครู/นักเรียนที่มีเครือข่ายและ
เปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
3. สถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนุน
จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โรงเรียนมีเครือข่ายที่สนับสนุน
ด้านการบริหารจากเครือข่าย
สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
เครือข่ายมูลนิธิช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลนโรงเรียน
สตรีภูเก็ต ใน่วนเครือข่าย
สนับสนุนแลกเปลี่ยนด้านการ
ตัดการเรียนการสอน ทั้งใน
และต่างประเทศ เช่น บันทึก
ข้อตกลงทางด้านความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต บันทึกข้อตกลง
ทางด้านความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาในรูปแบบ
สิงคโปร์กับ Raffles Trainers 
Thailand  บันทึกข้อตกลง
ทางด้านความร่วมมือโครงการ 
PASCH โรงเรียนความร่วมมือ
แห่งอนาคตกับ GOETHE 
INSTITUT เป็นต้น 

ตาม
เป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 

 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85มี
แผนการจัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
97.67 มีแผนการจัดการเรียนรู้    
เน้นกระบวนการคิดให้ผู้เรียน              
ฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน            
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถ                  
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85มี
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
100 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้           
ที่หลากหลาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3. มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 มี
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนของครู 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
99.05  มีผลการประเมิน                  
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ              
การจัดการเรียนการสอนของครู 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80มี
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเพื่อน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
97.67  มีเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย                 
เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75.23 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
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