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ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดภูเก็ต ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล และสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้งบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เยาวชน
ของชาติเป็นคนที่เก่ง ดี และด ารงชีพอยู่อย่างมีความสุข ตลอดจนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  
Citizen) 

          เพ่ือให้การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปตรงตามเปูาหมาย
ของการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ โรงเรียนได้จัดท า “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 – 2565”  โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
พิจารณาสภาพปัจจุบัน และปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือสรุปเป็นแนวทาง                           
ในการด าเนินงานของโรงเรียน สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอก                         
มีลักษณะเอ้ือต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จ                       
สู่จุดมุ่งหมาย โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย
อาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ให้การสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนมีปัจจัยทางด้าน
โครงสร้างและนโยบายที่ดี  การให้บริการและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากร                      
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สภาพการเงินในโรงเรียนไม่เป็นอุปสรรค มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูอาจารย์  นักเรียน และผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต สมาคมผู้ปกครอง 
ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตและบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี จึงถือว่าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นทิศทางท าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน และ          
เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์แบบเชิงรุกในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 
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ประวัติและผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

ชื่อ   โรงเรียนสตรีภูเก็ต   ที่ตั้ง  เลขที่ 1 ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
         กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์   076-211034, 076-222368  โทรสาร  076-219522  
E-mail  :  spk@satreephuket.ac.th    Website : www. satreephuket.ac.th 
เนื้อท่ี  28  ไร่  68  ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 
เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
 หลักสูตรการเรียนมีดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 -  โครงการนานาชาติ (International Program) 

-  โครงการนานาชาติหลักสูตร Cambridge 
 -  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
 -  หลักสูตรภาคปกติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 -  โครงการนานาชาติ (International Program) 
       - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์     
                - แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – อังกฤษ 

-  โครงการนานาชาติหลักสูตร  Cambridge 
 -  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
 -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (ภาษาเลือก)   
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรัง่เศส 
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – เยอรมัน 
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – ญี่ปุุน 
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – จีน 
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ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต  
ร่วมกับคณะกรรมการสตรี ได้จัดหาเงินเพ่ือสร้างโรงเรียนส าหรับสตรีขึ้น ณ สถานที่บริเวณ ถนนสตูล     
เชิงเขารัง  เมื่อ พ.ศ.2452 โดยได้วางศิลาฤกษ์จารึกไว้ว่า  “โรงเรียนษัตรี สร้างปี 127” และในขณะที่
อาคารเรียนยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้สร้างเรือนไม้ชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตเพ่ือให้นักเรียน     
ได้ใช้เรียน เปิดสอนเฉพาะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟูามหาวชิราวุธสยามมกุฎ                 
ราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ปลูกปัญญา”                     
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552 มีครูใหญ่คนแรก คือ นายค้อ  ฤกษ์ถลาง  ต่อมาขยายชั้นเรียนถึงระดับ
มัธยมศึกษา มีนักเรียนเพ่ิมขึ้น พระพิทักษ์ชินประชา (ตันม้าเสียง ตัณฑวนิช) ได้สร้างอาคารเรียนใหม่                 
ที่วัดมงคลนิมิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเมื่อ พ.ศ.
2460 และพระราชทานนามว่าโรงเรียนสตรีประจ ามณฑลภูเก็ต “ตัณฑวณิชวิทยาคม” เมื่อเวลาผ่านไป
หลายปีเกิดปัญหาสถานที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอกับนักเรียน พ.ศ.2492 นางเย็นจิต  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนในสมัยนั้น จึงขยายพ้ืนที่โดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบาลนครภูเก็ตย้ายโรงเรียน 
มาตั้งท่ีสถานที่ปัจจุบัน คือ ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีท่ีดิน 15 ไร่ เมื่อ พ.ศ.
2494 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็น “โรงเรียนสตรีภูเก็ต” ต่อมาได้ขยาย                            
เนื้อท่ีโรงเรียนไปจรดถนนเชิงคีรี ท าให้มีพ้ืนที่รวม 28 ไร่  68 ตารางวา  
 พ.ศ.2471  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี              
พระบรมราชินี เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียน 
 พ.ศ.2528  อธิบดีกรมสามัญศีกษา(ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง) เป็นประธานในพิธีเชิญพระพุทธรูป 
ขึ้นสู่ที่ประดิษฐานและเปิดปูายโรงเรียนมาตรฐาน 
 พ.ศ.2543  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตร “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 จากการกราบบังคม               
ทูลเชิญของผู้อ านวยการราณี วิสูตรธนาวิทย์ 
 พ.ศ.2546  เปิดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) 
  พ.ศ.2548  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงน า
คณะกรรมการนานาชาติมูลนิธิเจ้าฟูามหิดล  จ านวน 30 คน  เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน               
เป็นการส่วนพระองค์  ได้พระราชทานเงินพร้อมพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม                   
พระบรมราชชนก แก่โรงเรียน โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ คณะครู บุคลากรและนักเรียนเฝูา
รับเสด็จฯ 
 พ.ศ.2549  สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีแห่งสวีเดน เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วน 
พระองค์เพ่ือทรงเยี่ยมและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบภัยสึนามิ  
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  พ.ศ.2550  วัดไชยธาราราม สร้างอาคารส่วนหน้าให้กับโรงเรียนวงเงิน 12 ล้านบาทเศษ  วันที่ 
11 มีนาคม 2551  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดปูาย
และพระราชทานนามว่า “อาคารฉลองราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา” และทรงวางศิลาฤกษ์ 
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซึ่งเป็นอาคารเรียน 7 ชั้นสร้างด้วย  
งบประมาณของ สพฐ. และเงินบริจาค  โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ เป็นผู้ด าเนินการ                    
ในการระดมทุน  และในปีเดียวกัน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยื อนศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศสึนามิและพิพิธภัณฑ์พืชแห้ง พร้อมคณะอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ 39     
  พ.ศ.2552  จัดงานเฉลิมฉลอง “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต” และคณะรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการกลุ่มประเทศอาเซียน เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  พ.ศ.2553  ก าหนดใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้หลักการของโรงเรียน “มุ่งสู่สากล บนฐานไทย                   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SSP) เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน  
เป็นนักวิทยาศาสตร์ตามนโยบายของรัฐ และปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เป็น International Program: IP 
  พ.ศ.2554  ปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น Intensive English 
Program: IEP 
  พ.ศ.2555  เปิดอาคาร “หลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ทรง      
ชิโนโปรตุกีส 2 ชั้น สร้างด้วยงบประมาณ จากรายได้การจัดสร้างวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม 100 
ปีสตรีภูเก็ต โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ เป็นผู้ด าเนินการ 
  พ.ศ.2556   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด 
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556  และในปีนี้ ได้
จัดตั้ง “ศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน”  

พ.ศ.2559  เพ่ิมหลักสูตรโครงการนานาชาติหลักสูตร Cambridge ระดับ Year 8 - Year12 
  พ.ศ.2560  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมี ผู้อ านวยการ
เสถียร  พลเยี่ยม  คณะครู บุคลากรและนักเรียนรับเสด็จ 

พ.ศ.2562  จัดสร้างเสาธงโรงเรียนที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ สพฐ. มีส่วนสูงไม่เกิน 18 เมตร 
โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจ านวน 700,000 บาท จัดสร้างโดยคุณธ ารงค์  งานทวี               
ในนามบริษัท งานทวี จ ากัด และวันที่ 29 เมษายน 2562  ผู้อ านวยการเสถียร  พลเยี่ยม ได้ประกอบพิธี
บวงสรวงตั้งเสาธง โดยมีครูและบุคลากรร่วมพิธี 
 

 ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตด าเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารงานโดย นายปัญญา  หัตถิ  ผู้อ านวยการโรงเรียน                 
สตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562  
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ผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน ในปี พ.ศ.2523, 2525, 2526, 2527, 2536, 2540, 2544, 2548, 2552,  2556 และ 
2560 รวม 11 ครั้ง และโล่ทองโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อน  รวม 3 ครั้ง   
พ.ศ.2521 – พ.ศ.2530  ผู้อ านวยการสว่าง  ปานม่ัน 

พ.ศ.2523 –2527 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2523, 2525, 2526 และ 2527 รวม 4 ครั้ง 
และรับโล่ทองโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 1  

พ.ศ.2528    - รับโล่รางวัลประเภทการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นดีเด่นจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ.2530 – พ.ศ.2535  ผู้อ านวยการสุภางค์  เขียวหวาน 

พ.ศ.2531    - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น   
ระดับจังหวัดและระดับเขต 

พ.ศ.2535    - ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาท่ีจัดจริยธรรมศึกษาดีเด่น 
พ.ศ.2535 – พ.ศ.2540  ผู้อ านวยการสุรางค์  บุญฮก 

พ.ศ.2536    - โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปี พ.ศ.2536  ครั้งที่ 5 
พ.ศ.2540 – พ.ศ.2545  ผู้อ านวยการรานี  วิสูตรธนาวิทย์ 

พ.ศ.2540 - โรงเรียนเข้ารับโล่พระราชทานเพื่อจัดท าปูาย “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน                
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
       - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีพ.ศ.2540  ครั้งที่ 6 
 - วงโยธวาทิตเหรียญเงินแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2541 - ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็น 1 ใน 13 โรงเรียน                      
สังกัดกรมสามัญศึกษา  ที่เข้าโครงการน าร่องจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เข้าสู่มาตรฐาน  
ISO 14001 
 - รับเกียรติบัตรชนะเลิศโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ระดับเขตการศึกษา 4 
 - รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น ของเขตการศึกษา 4 ดังนี้  งานวิชาการ             
งานธุรการ งานปกครอง งานบริการ งานแนะแนว งานห้องสมุด งานโสตทัศนศึกษา งานทะเบียน  
งานสารสนเทศ หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาต่างประเทศท่ี 2 และหมวดกิจกรรม 
 - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น 
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พ.ศ.2542  - รับรางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 ตามนโยบายของอธิบดี
กรมสามัญศึกษา ประเมินโดย SGS International Certification Services Ltd. ประเทศอังกฤษ 
 - โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศระดับประเทศ 
 - สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ.2544 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีพ.ศ.2544 ครั้งที่ 7 และรับโล่ทองพระราชทาน 
ครั้งที่ 2 

 - ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2544 
พ.ศ.2545 รับรางวัลดีเด่นด าเนินงานปูองกันปัญหายาเสพติดได้ประสบความส าเร็จ  

พ.ศ.2545 – พ.ศ.2547  ผู้อ านวยการผ่องศรี  เรืองดิษฐ์ 
พ.ศ.2546 - รับโล่โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับ ทอง 
                         - รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 เพ่ือแสดงว่าเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหา       
ผู้บริจาคโลหิต  เป็นหมู่คณะนานกว่า 5 ปี ติดต่อกัน 

พ.ศ.2547 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่นเพ่ือเสริมอาชีพ ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่นด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2554  ผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์ 

พ.ศ.2548    -  โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล 
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ ่ ประจ าปี พ.ศ.2548  ครั้งที่ 8 

 - รับรางวัลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับ        
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

พ.ศ.2549 - รับรางวัล สถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการตามแนวพระราชด าริ                  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  
ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมของภาคใต้ และรางวัล
เหรียญเงินระดับประเทศของคุรุสภา 
 - ผ่านการประเมินคุณภาพรอบที่ 2 จากส านักงานรับรองมาตรฐานประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้ ระดับ ดีมาก 

พ.ศ.2551 - หนังสือ “ภูเก็ต” ตามโครงการต าราและสื่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรม ประเภทสื่อของคุรุสภา   
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พ.ศ.2552    - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีพ.ศ.2552  ครั้งที่ 9 

 - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดนักเรียนน าเสนองาน                  
การบริหารจัดการศึกษา จัดเลี้ยงรับรอง และน าชมแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต แก่รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการอาเซียนที่มาประชุมกลุ่มอาเซียน ณ โรงแรมเชอราตัน จังหวัดภูเก็ต 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกระจายอ านาจประเภทที่ 1 ล าดับที่ 1 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต 
 - ได้ รับการคัด เลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษ าขั้น พ้ืนฐาน                        
ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายโดยตรงกับคลังในระบบ GFMIS 
 - รับปูาย “สถานศึกษาพอเพียง 2552” จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 - รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมประเภทการบริหารจัดการชื่อ 
“รูปแบบการบริหารปัจจัยเสี่ยงเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต” จากการประกวด ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ 

พ.ศ.2553 - รับรางวัลโรงเรียนเพียรเพิ่มผลผลิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา จากสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 
 - ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง  
ศึกษาธิการ (สพฐ.) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียน และ Education Hub 1 ใน 14 แห่งของประเทศและ                   
เป็นตัวแทนสพม.เขต 14 น าเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง             
ของภาคใต้ ประจ าปี 2553 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 น าเสนอผลงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคใต้  
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 - โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา               
ตามโครงการ “โรงเรียนของพ่อ เล่าเรื่องของพอเพียง ร้อยเรียงคุณภาพ” 

พ.ศ.2554 - ผ่านการประเมิน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 3 
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พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556  ผู้อ านวยการปรีชา  หนูน้อย 
พ.ศ.2555 - ได้รับคัดเลือกจากส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียน 1 ใน 62 โรงเรียนแรกของประเทศเข้าโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาสู่สากล (High Performing Schools) 
 - เป็นโรงเรียนแกนน าพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 - เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์          
ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 - โ ค ร งการ เ ย าวชนสื บสานวัฒนธรรมท้ อ งถิ่ นภู เ ก็ ต รั กษ์ สิ่ ง แ วดล้ อม                            
จากส านักงาน เลขาธิการ วุฒิสภาท าเนียบรัฐสภา 
 - โครงการประหยัดพลังงานไฟฟูาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการน าเสนอความรู้                         
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม จาก วุฒิสภา 
 - รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่
ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต จาก ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
 - ร า ง วั ล โ ร ง เ รี ยนที่ ส่ ง เ ส ริ มและ พัฒนาการ เ รี ยนการสอนภาษา ไทย                  
โครงการรักษ์ภาษาไทย จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.   
พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557  ผู้อ านวยการอุเทน  จิตต์ส ารวย 

พ.ศ.2556  - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปี พ.ศ.2556 ครั้งที่ 10 และรับโล่ทองพระราชทาน ครั้งที่ 3   

 - รางวัล Best Practice Award การประกวดกิจกรรม โครงการสร้างค่านิยมใหม่
เยาวชนร่วมใจต้านภัยทุจริต จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 - เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษาสภาพ จากส านักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 - สถานศึกษาดีเด่น การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2556 จากศูนย์การฝึก 
นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 41 

พ.ศ.2557  - รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2557 ประเภทรักษามาตรฐาน 
จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
                         - โรงเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET บรรลุเปูาหมายร้อยละ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับเขตพ้ืนที ่
การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556 
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                          - โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 
 - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับ 
ประเทศ ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556 
 - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับ 
ประเทศ ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556 
พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559  ผู้อ านวยการโกศล  ใสขาว 

พ.ศ.2558 - รางวัล “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2558                       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ                 
ครบ  5 รอบ ในปี 2558 จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศรับรองคุณภาพ 
OBECQA โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งมีทั้งหมด 62 โรงเรียนทั่วประเทศ 
  พ.ศ.2559 - ได้รับปูายโรงเรียนสุจริต และ ผลงานวิจัยโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียน 
สุจริต จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
 - รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
OBECQA ปี 2558 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET บรรลุเปูาหมายร้อยละ5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม                      
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 
2559 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม                   
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    
ปีการศึกษา 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม                        
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับพ้ืนที่การศึกษา                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
พ.ศ.2559 – 2562  ผู้อ านวยการเสถียร  พลเยี่ยม 

พ.ศ.2560   - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 11  

 - รางวัล โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ เป็นเลิศระดับประเทศ ด้ านพัฒนา                
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ    

- รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองอันดับ 2 “การคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจ าปี 2560”ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดโดย สพม. 14 
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- รางวัลชมเชย สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
การออม ประจ าปี 2560 จัดโดยธนาคารออมสิน 
 - รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ฝุายโครงการ 
“The Heart of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2561  - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง 
และระดับชาติ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
บริหารจัดการ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 - รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันส าคัญ  สากล
ของโลก ประจ าปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จัดโดยกรม                                   
การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร  

- รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์                        
ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

- รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี 2561 

- รับเกียรติบัตรเข้าร่วมน าเสนอนิทรรศการผลงานการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล (Intensive School) งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา2561 ภาคใต้ (World–Class Standard School Symposium) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภท
สถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

- โล่รางวัลชมเชยการคัดเลือกการด าเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประสบผลส าเร็จด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจ าปี พ.ศ.2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - รับรางวัล IOA AWARD ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2561                    
ดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2562   - ผู้อ านวยการเสถียร  พลเยี่ยม และ นางวิภา  ตันมานะตระกูล เข้ารับโล่เชิดชู
เกียรติ “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น ประจ าปี 2561” และ โรงเรียน                       
ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  ของสมาคมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์   
ที่ 27 เมษายน 2562 
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        - รับมอบสารตราตั้ งการจัดตั้ งศูนย์ เ พ่ือการสืบสานศาสตร์พระราชา                         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง ล าดับที่ 112 จากมูลนิธิครอบครัว
พอเพียง   

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการปัญญา  หัตถิ 
 พ.ศ.2562  - รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่ ง เสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์                    
ของนักเรียน และร่วมอบรมสื่อการเรียนการสอน จัดโดยโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ                 
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
 พ.ศ.2563   - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง และ
ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่                     
ด้านบริหารจัดการ  
   - คุณสรายุทธ  มัสลัม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน                 
สตรีภูเก็ต และผู้อ านวยการปัญญา  หัตถิ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็น “ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานดีเด่น” และ “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น” ประจ า ปี2562    
จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 

- รับโล่รางวัล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) เฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) เฉลี่ยรวมสูงกว่า
ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จัดโดย สพม.14 

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) บรรลุเปูาหมายร้อยละ 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรรษที่ 21 จัดโดย สพม.14 
 
ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
                                       

     “ตราความเรืองปัญญา” เป็นอักษรย่อ  ส.ภ.ก. เปล่งรัศมีขจรขจาย 
 

ปรัชญาโรงเรียน   “ ความรู้  คู่ความดี มีสุขภาพ ” 
สีประจ าโรงเรียน    ขาว – น้ าเงิน    สี  ขาว – น้ าเงิน  หมายถึง  สะอาด  สว่าง  สงบ 
ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน     ดอกชงโค 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)  “ เป็นเลิศทางภาษา สื่อสารความเป็นภูเก็ต ” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness) “ ยิ้มง่าย   ไหว้สวย  มีจิตสาธารณะ ” 
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แผนผังที่ตั้งโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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แผนผังโรงเรียนสตรีภเูก็ต 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรภีูเก็ต  ปีงบประมาณ  2564 - 2565 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดโครงสร้างสายงานการบริหารออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ    
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป  จัดการศึกษาตามกรอบนโยบาย                  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้         
การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  และการบริหาร
จัดการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความร่วมมือของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต                        
รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น  
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

บุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

 รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

บริหาร 0 2 0 2 
คร ู 0 50 96 146 
รวม 0 52 96 148 

 
 

 
 

จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามเพศและวิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย คศ. 1 คศ. 2 คศ. 3 คศ. 4 รวม 

ชาย 0 17 16 4 0 37 

หญิง 17 38 35 20 1 111 
รวม(คน) 17 55 51 24 1 148 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่  17  กรกฎาคม  2563 
 
 

ปริญญาโท 
35% 

ปริญญาตรี 
65% 

แผนภูมิแสดงสถิติครูแยกตามวุฒิการศึกษา 

ครูผู้ช่วย 
12% 

คศ. 1 
37% 

คศ. 2 
34% 

คศ. 3 
16% 

คศ. 4 
1% 

แผนภูมิแสดงสถิติตามวิทยฐานะ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรภีูเก็ต  ปีงบประมาณ  2564 - 2565 

จ านวนครูแต่ละงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูล ณ วันที่  17  กรกฎาคม  2563) 

 
จ านวนลูกจ้าง (ข้อมูล ณ วันที่  17  กรกฎาคม  2563) 

 
จ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่  17  กรกฎาคม  2563) 

ระดับ                     
ชั้นเรียน 

 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง  13 13 13 14 14 14 81 

เพศ ชาย 30 31 36 77 59 91 324 
หญิง 426 398 404 414 395 435 2,472 

รวม  456 429 440 491 454 526 2,796 
เฉลี่ยต่อห้อง  35 33 34 35 32 38 35 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรภีูเก็ต  ปีงบประมาณ  2564 - 2565 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
1. เขตที่ตั้งโรงเรียน 

1.1  เขตการปกครอง  เทศบาลเมืองภูเก็ต 
 1.2  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์   บนเกาะ 
       ค่าต าแหน่งพิกัดแกน x 432844.5    ค่าต าแหน่งพิกัดแกน y   872324.42 

2. เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตอ าเภอเมือง 
 ต าบลกะรน  ต าบลราไวย์  ต าบลฉลอง ต าบลวิชิต    ต าบลตลาดเหนอื 
 ต าบลตลาดใหญ่ ต าบลรัษฎา  ต าบลเกาะแก้ว 

3. ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน 

หน่วยงาน ชื่อ สังกัด 

ระยะทางจ าแนกตามสภาพถนน/ 
ทางสัญจร (กิโลเมตร) 

คอนกรีต
/ราดยาง 

ลูกรัง ดิน ทาง
น้ า 

รวม 

โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา 
ที่ใกล้ที่สุด 

โรงเรียนเทศบาล 
พิบูลสวัสดี 

เทศบาล
ภูเก็ต 

500 
เมตร 

- - - 500 
เมตร 

โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษา   
ที่ใกล้ที่สุด 

โรงเรียน 
ภูเก็ตวิทยาลัย 

สพม.14 10 เมตร - - - 10 
เมตร 

เทศบาล เทศบาลนครภูเก็ต อปท. 600 
เมตร 

- - - 600 
เมตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต 

สพฐ. 500 
เมตร 

- - - 500 
เมตร 

 

4. ที่ดินของโรงเรียน 
4.1  ขนาดพ้ืนที่ และกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน จ าแนกเป็นแปลง 

แปลงที่ 
ขนาดพ้ืนที่ 

กรรมสิทธิ์การถือครอง 
ไร่ งาน ตารางวา 

1 28 - 68 ที่ราชพัสดุ 

 4.2  ลักษณะที่ดินของโรงเรียน     ติดต่อเป็นผืนเดียวกันทุกแปลง 
 

5. แหล่งน้ าที่โรงเรียนใช้ 
  ประปาโรงเรียน ประปาเทศบาล  บ่อบาดาล   คลองบางใหญ่ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรภีูเก็ต  ปีงบประมาณ  2564 - 2565 

6. การใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน 

อาคาร 
จ านวนอาคารทั้งหมด จ านวนอาคารที่มีไฟฟูาใช้ 

หลัง หลัง 
อาคารเรียน 7 7 
อาคารประกอบ 8 8 

7. การจัดสรรห้องเรียนแต่ละอาคาร 

ที ่ ชื่ออาคาร 
ลักษณะ 
อาคาร 

ประเภทเงิน การจัดสรรห้อง 
งปม. บริจาค เรียน ปฏิบัติ

การ 
พักครู พิเศษ 

(สนง.) 
ประชุม แหล่ง

เรียนรู ้
รวม 

1 1 ราชพฤกษ์ ตึก 2 ชั้น      8 1  9 
2 2 เฟื่องฟูา ตึก 2 ชั้น   3  1 3 1  8 
3 3 เฉลิมพระเกียรติฯ ตึก 7 ชั้น   28  3 1 1 2 35 
4 4 สักทอง ตึก 4 ชั้น   12  3 6 0 1 22 
5 5 สนฉัตร ตึก 3 ชั้น   12 2 5 0 0  19 
6 6 พุทธชาด ตึก 3 ชั้น   8 15 3 0 0 1 27 
7 7 ชงโค ตึก 3 ชั้น   15 3 3 0 0 0 21 
8 คหกรรม ตึก 7 ชั้น    4 1    5 
9 อุตสาหกรรมไฟฟูา ตึกช้ันเดียว   2  2    4 
10 เกษตร ตึกช้ันเดียว    1 2    3 
11 ฉลองราชกุมารีฯ ตึก 2 ชั้น      3  4 7 
12 หลวงพ่อแช่มฯ ตึก 2 ชั้น    1  1   2 
13 โสตทัศนศึกษา ตึกช้ันเดียว    1   1  2 
14 อาคารชั่วคราวอาคาร 7 ตึกช้ันเดียว   0 2 1 0 0 0 3 
15 หอประชุมกันเกรา หอประชุม       1  1 
16 หอประชุมการเวก หอประชุม       1  1 
17 หอประชุมมะฮอกกานี หอประชุม       1  1 

รวม 80 29 24 22 7 8 170 
 

จ านวนบ้านพักครู   จ านวน  19  หลัง   และ บ้านพักนักการ   จ านวน   11  หลัง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรภีูเก็ต  ปีงบประมาณ  2564 - 2565 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 

    1.  ห้องสมุดมีขนาด  530   ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุดจ านวน  46,611  เล่ม 
         การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบ   NAVASARN  LITE 

    2.  ห้องปฏิบัติการ       
ที ่ ห้องปฏิบัติการ จ านวน (ห้อง) ที ่ ห้องปฏิบัติการ จ านวน (ห้อง) 
1 วิทยศาสตร์ 11 6 นาฎศิลป์ 3 
2 คณิตศาสตร์ 1 7 สังคม 2 
3 คอมพิวเตอร์ 5 8 เกษตรกรรม 1 
4 ศิลปะ 1 9 คหกรรม 4 
5 ดนตรีไทย 1 10 ดนตรีสากล 2 

    3.  คอมพิวเตอร์ 
           จ านวน 

  รายการ 
งบประมาณ 

สพฐ. 
จัดหาเอง/ 
บริจาค 

ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ 

เพ่ือการเรียนการสอน 40 239 279 0 
เพ่ือการบริหารจัดการ 4 202 206 0 

รวม 44 441 485 0 

    4.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
          4.1  ห้องวิถีแห่งปราชญ์                           4.6  ห้องหลวงพ่อวัดฉลอง  
          4.2  ห้องสมุดโรงเรียนสตรีภูเก็ต                 4.7  ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 
          4.3  ห้องศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต                        4.8  ห้องResource Center 
          4.4  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสึนามิฯ               4.9  ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต 
          4.5  ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารหลวงพ่อแช่ม 

การเงินและงบประมาณ 

การพัฒนาโรงเรียนงบประมาณในรอบ 3  ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) ดังนี้ 
แหล่งที่มาของเงิน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. เงินอุดหนุน 11,252,200 11,105,700 10,632,900 
2. โครงการเรียนฟรี 15 ปี 8,821,676 8,782,925 8,470,257 
3. เงินระดมทรัพยากร (ปกติ) 12,996,600 14,325,000 13,947,000 
4. เงินระดมทรัพยากร     
   (โครงการพิเศษ) 

41,321,300 36,886,000 32,247,000 

รวม 74,391,776 71,099,625 65,297,157 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 1  ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.56 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2  ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3  ผู้เรียนมคีวามใฝรุู ้และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง  10.00 9.15 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.44 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน  20.00 13.27 ด ี
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที ่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ          
และวัตถุประสงค์  ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีที ่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 2  การบริหารจัดการศึกษา     
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีที ่ 12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา  
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏริูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่ 4  ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน     
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 8  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด  

5.00 4.89 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 90.87 ดีมาก 
 

         โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพภายนอกรอบสาม  โดยมีค่าเฉลี่ย  90.87  
         ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ        รับรอง        ไม่รับรอง 
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      จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ เป็นลูกที่ดี                     

ของพ่อ-แม่ผู้ปกครอง เป็นผู้เรียนที่ดีของสถานศึกษาและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่ งผู้ เรียนได้ เลือกเรียน                    

ตามความสนใจและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. ครูมีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจนตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

      จุดที่ควรพัฒนา 
            สถานศึกษาควรพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  และภาษาต่างประเทศ 
 

      ข้อเสนอแนะ 
1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา      

สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น โดยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  และภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
              สถานศึกษาควรมีแผนงานที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา               
อย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
              สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้เรียนหลายๆด้าน มิใช่วิเคราะห์เฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว 

4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
              สถานศึกษาควรวางระบบประกันคุณภาพ ตามแนวปฏิบัติ  8 ข้อ โดยให้มีคณะกรรมการหลัก  
คือคณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการประเมินคุณภาพตามสภาพจริงและเป็นผลต่อการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกด้าน และเป็นระบบ PDCA  โดยควรด าเนินการภายใน  1  ปี 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป 

 ภ
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 ว
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  ศ
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 ภ
าษ

าอ
ังก
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ม.1 422 276 266 200 290 408 380 316 287 
ม.2 434 202 259 140 308 428 372 361 201 
ม.3 503 254 256 196 209 468 502 261 244 
ม.4 456 269 186 149 261 378 423 403 203 
ม.5 523 284 185 322 195 454 341 ไม่เรียน 210 
ม.6 490 171 256 167 284 397 461 360 188 
รวม 2,828 1,456 1,408 1,173 1,547 2,533 2,479 1,701 1,333 

ร้อยละ 100 51.49 49.79 45.66 54.70 89.57 87.66 72.75 47.14 
 
 

 
 

 

51.49 

49.79 

45.66 

54.70 

89.57 

87.66 

72.25 

47.14 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษาฯ 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                
รายวิชาพื้นฐานระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียน 
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สถานภาพของโรงเรียน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีครูและบุคลากร                   
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ด าเนินการให้ความรู้
พร้อมร่วมกันปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เสนอผลการวิเคราะห์ใน  2 ประเด็น คือ                     
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ปรากฏผล
ดังนี้ 

2.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ 

 

โอกาส 
 ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความเป็นเลิศ         

ทางวิชาการ 
 ผู้ปกครองคาดหวังกับโรงเรียนสูง 
 นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง นักเรียนเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน 
 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
 การสนับสนุนจากเครือข่าย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ชุมชนให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 

 

อุปสรรค 
 การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง โยกย้าย ของข้าราชการครู ผู้บริหารส่งผลกระทบในการบริหารและ

การเรียนการสอน 
 คู่แข่งของโรงเรียน ทั้งโรงเรียนของเอกชนและรัฐบาลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ปกครอง นักเรียน มีความคาดหวังต่อโรงเรียนสูง ท าให้มีความกดดันในการด าเนินงาน 
 ความล่าช้าและความไม่แน่นอนของนโยบายทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ส่งผลการจัดการเรียนการสอน 
 งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีจ ากัด 
 ระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการขาดความคล่องตัวในด าเนินงาน 
 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เนื่องจากโรคระบาด 
 ความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 
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2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและ 

นโยบายโรงเรียน การบริการและผลผลิต ปริมาณและคุณภาพบุคคล ประสิทธิภาพทางการเงิน 
กระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ  สรุปได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
 

 โครงสร้างการบริหาร และก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีความเป็นเอกภาพ 
 มอบหมายงานภาระงานให้บุคลากร ตามความรู้ความสามารถ 
 ระบบแบบแผนที่ดีในการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์การด าเนินงานครอบคลุม เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้ 
 บุคลากรมีความรัก สามัคคี เน้นการท างานเป็นทีม เสียสละ ทุ่มเท ตลอดจน ให้ความร่วมมือ 

ถ่ายทอด สอนงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
 ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย   
 ครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัย บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

จุดอ่อน 
 

 ผู้บริหารให้ความส าคัญน้อยในการยอมรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้างาน 
 การประสานงานภายในกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียน การพูดคุยร่วมกัน ยังไม่ค่อย                         

มีความเป็นเอกภาพไม่ได้บูรณาการตามสภาพจริง 
 ข้อจ ากัดในการสรรหา/มอบหมายหน้าที่การสอนให้ครูชาวต่างชาติ และต้องใช้งบประมาณ

จ้างครูชาวต่างชาติสูง 
 การนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานยังท าได้

ไม่เต็มที่และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงงานยังมีน้อย 
 ระบบท างานซ้ าซ้อน เสียเวลา 
 ครูมีภาระงานอ่ืน ๆ หรืองานสนับสนุนและกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/สัญญาณ Wi-Fi  /สื่อเทคโนโลยี ใช้งานไม่ได้ และไม่ครอบคลุม                   

พ้ืนที่ในโรงเรียน 
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ทิศทางโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 
สู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง 

พันธกิจ 
(Mission) 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้                 
ควบคู่คุณธรรม                  
บนวิถีพอเพียง 

 

2. ส่งเสริมและพัฒนา 
ครู บุคลากรให้
จัดการเรียน           
การสอนตาม
มาตรฐานสากลและ
สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน                    
การจัดการเรียนรู้ 

 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ                     
การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ
ตามหลักธรรมา                  
ภิบาล 

 

4. ส่งเสริมให้
ชุมชนและ
หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามา           
มีส่วนร่วมใน             
การจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
(Purpose) 

 

1. ผู้เรียนมีความรู้                  
มีทักษะ มีคุณธรรม
และคุณลักษณะ                   
อันพึงประสงค์ 

 

2. ครูและบุคลากร                
มีการพัฒนาความรู้   
เจตคติ สามารถใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัด 
การเรียนรู้ได้อย่าง                 
มีคุณภาพ 

 

3. มีระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 

4. มีเครือข่าย
สนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา               
และหน่วยงานอ่ืน
ทั้งในประเทศและ
ในระดับ
นานาชาติ 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

 

1. ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ และ                 
มีคุณธรรม 

 

2. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี
สมรรถนะ ในการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใน                
การจัดการเรียนรู้                    
ในศตวรรษท่ี 21 

 

3. พัฒนาระบบ                
การบริหารจัดการ          
ด้วยระบบคุณภาพ                 
ตามมาตรฐานสากล 

 

4. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาการจัด
การศึกษาท้ังใน
ประเทศและใน
ระดับนานาชาติ 
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นโยบายโรงเรียนสตรีภูเก็ต (Policy of Satree Phuket School) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งหลักสูตร คุณภาพครูผู้สอน/บุคลากร คุณภาพผู้เรียน และ 
     เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     (Enhance the quality of education throughout the curriculum - quality                        
     of  teachers, staff, learners and networks to participate in the management of        
     education.) 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการวิจัย นวัตกรรม สู่ความเป็น 
     พลเมืองโลก 
     (Encourage learners to possess 21st century skills with an emphasis on research,  
      innovation, and global citizenship.) 
3.  สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง                                  
     สังคมแห่งการเรียนรู้ 
     (Create equal opportunities and equality in education using digital technology              
      to build a learning society) 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง  
      (Develop an effective educational management system using the philosophy of  
       sufficiency economy) 
5.  เสริมสร้างการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
     (Strengthen educational management to improve the quality of life and     
      occupational skills and be environmentally friendly) 
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 8  จุดเน้นโรงเรียนสตรีภูเกต็ (Focal  Points of Satree Phuket School) 

111 ปีแห่งความเป็นเลิศ “111 Years of Excellence” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษา สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเครือข่ายทางสังคม  
และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข  

    (Learners have language skills and are able to use digital technology in building a social 
network and be able to live happily in the international community) 

2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     (Enhance the quality of learners according to international standards based on               
     the  philosophy of sufficiency economy) 
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

สุขภาพและสื่อสารความเป็นภูเก็ต  
(Integrate teaching and learning management to allow students to express aesthetics    
in art, music, sports, and health and in promoting Phuket) 

4. การบริหารจัดการศึกษาภายใต้ 10 ระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
    (Educational management under 10 systems to develop learners to meet the quality     

of international standards) 
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
    (Promote and support the development of quality assurance systems within the school 

to achieve the objectives) 
6. มีระบบนิเทศติดตามรายงานผลเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 
    (There is a system of supervision to follow up the quality of education in order to be 

more efficient) 
7. ปีแห่งการคุ้มครองเด็กตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครอบคลุมทุกมิติ 
    (Promote child protection in all dimensions in accordance with the student care 

solution) 
8. เป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศทางภาษาและดิจิทัล ( HCEC ) 
    (To be the center of human development for language and digital excellence (HCEC) 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 
 
 
 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์  

1. นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และมีคุณลักษณะอันพึง     
   ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  

2. ก้าวทันเทคโนโลยี หมายถึง ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน   
   และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และใช้อย่างมีจริยธรรม 

3. สู่มาตรฐานสากล  หมายถึง  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ได้แก่ มีความเป็นเลิศทางภาษา สื่อสาร 
    สองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

4. วิถีพอเพียง  หมายถึง การด าเนินการโดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง   
    2 เงื่อนไข ได้แก่  

- 3 ห่วง ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน  
- 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม 

 

พันธกิจ  (Mission) 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าประสงค์ (Purpose) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม บนวิถีพอเพียง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลและ

สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาความรู้ เจตคติ สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

การจัด การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
3. มีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. มีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนทั้งในประเทศและใน

ระดับนานาชาติ 
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กลยุทธ ์(Strategy) 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรอบแผนกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 

โครงการ 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลแห่ง                     
การเรียนรู้ และ                             
มีคุณธรรม 

1.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียน     
      เป็นบุคคลแห่ง  
      การเรียนรู ้

1.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศกับ
เจ้าของภาษา 

ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง                 
การเรียนรู้ 

1.1.2 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

1.2  ส่งเสริมให้ผู้เรียน                     
      มีคุณธรรม   
      จริยธรรม และ  
      มีคุณลักษณะอันพึง   
      ประสงค ์

1.2.1 โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้าง
วินัย และส่งเสริมภาวะผู้น า
นักเรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ                         
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1.2.2 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต 
1.2.3 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
และส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ 
อนามัย 

1.3  พัฒนาผู้เรียนให้มี   
      ทักษะและความ   
      รับผิดชอบในการใช้   
      เทคโนโลย ี

1.3.1 โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถในการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT)      
เพ่ือการศึกษา 

ผู้เรียนมีทักษะและ                   
ความรับผิดชอบในการใช้
เทคโนโลยี 

1.4  พัฒนาผู้เรียน                           
      ให้เป็นพลโลก 

1.4.1 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีศักยภาพเป็นพลโลก 

ผู้เรียนเกิดทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 

1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม 
2.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม                     
     ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและในระดับ

นานาชาติ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 

โครงการ 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย 
     กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีสมรรถนะ ในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้                
ในศตวรรษท่ี 21 

2.1  ส่งเสริมครูและ  
      บุคลากร   
      ด้านการจัด 
      การเรียนการสอน   
      ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
      ส าคัญ 

2.1.2 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

ครูและบุคลากรสามารถ
จัดการเรียนการสอน   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2  ส่งเสริมครูและ   
      บุคลากรด้าน 
      คุณธรรมและ    
      จริยธรรม 

2.2.1 โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  

ครูและบุคลากร                       
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3  ส่งเสริมให้ครูและ   
      บุคลากร พัฒนาสื่อ    
      นวัตกรรมรวมถึงใช้    
      เทคโนโลยสี าหรับ     
      การเรียนการสอน 

2.3.1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร                 
ทางการศึกษาในศตวรรษ                 
ที่ 21 

 

ครูและบุคลากรสามารถ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
ใช้เทคโนโลยีส าหรับการ
เรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

3.1 พัฒนาระบบการ  
     บริหารจัดการ 
     โรงเรียนมาตรฐาน   
     สากลที่เอื้อต่อ   
     การจัดการศึกษา        
     ด้วยระบบคุณภาพ 

3.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
10 ระบบ 

โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ  

3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล 

3.2 ส่งเสริมบรรยากาศ 
     และสิ่งแวดล้อม                    
     ที่เอ้ือต่อ     
     การเรียนการสอน 

3.2.1 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน 

โรงเรียนมีบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ     
การจัดการเรียนรู้ 3.2.2 โครงการปรับภูมิทัศน์

สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
3.3  พัฒนาการจัดระบบ 
      ข้อมูลสารสนเทศ 
      โดยใช้เทคโนโลย ี

3.3.1  โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารและบริการข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 

โครงการ 
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย 
กลยุทธ์ที่ 4 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาท้ังในประเทศ
และในระดับนานาชาติ 

4.1 สร้างเครือข่าย    
     การศึกษา 
     ทั้งในประเทศและ 
     ในระดับนานาชาติ 

4.1.1 โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษา 

โรงเรียนมเีครือข่าย
การศึกษาท้ังในประเทศ
และในระดับนานาชาติ 

4.2 ส่งเสริมการใช้แหล่ง    
     เรียนรู้ ทั้งภายใน   
     และตา่งประเทศ    
     เพ่ือการจัด   
     การศึกษา 

4.2.1 โครงการส่งเสริมแหล่ง              
การเรียนรู้ 
 

นักเรียนสามารถใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้งภายใน  
และต่างประเทศ    
 

4.3 ส่งเสริมให้ชุมชน   
     และองค์กรต่าง ๆ                 
     มีส่วนรว่มใน                  
     การดูแลช่วยเหลือ  
     นักเรียน 

4.3.1  โครงการพัฒนาเครือข่าย
สร้างความสัมพันธ์ของผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กร 

ผู้เรียนได้รับความ
ช่วยเหลือจากเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรต่างๆ  
 

4.3.2 โครงการเครือข่ายร่วมมือ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.3.3 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 



 ห น้ า  | 34 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรภีูเก็ต  ปีงบประมาณ  2564 - 2565 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
7. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                   
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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 โครงสร้างแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2564 -2565 
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บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ 
 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
1.1  ศึกษาความเข้าใจ  วิเคราะห์  การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
1.2   ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ 
1.3   ส่งเสริม  สนับสนุนแผนพัฒนาโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.4   สนับสนุน  จัดหางบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาท่ีเป็นปัจจัย 
       ในการพัฒนาโรงเรียน 
1.5   ก ากับ  ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์ในทุกด้าน 
1.6  ให้ความเห็นชอบ  ร่วมลงนาม  แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

2. ผู้บริหารโรงเรียน  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
2.1  ร่วมก าหนดวางแผนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
2.2  ก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
2.3  สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน 
2.4  ให้ความเห็นชอบ  แผนกลยุทธ์โรงเรียน 
2.5  ติดต่อ  ประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก  ทั้งหน่วยงานราชการและ 

เอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของโรงเรียน 
2.6  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสู่สาธารณะชนและผู้ปกครอง 

3. ครู – อาจารย์  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
3.1  ร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนร่วมกับฝุายบริหาร 
3.2  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  รักษาจรรยาบรรณ  มารยาท  และวินัยของข้าราชการครู 
3.3   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม  

  ระเบียบและแนวปฏิบัติของการปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
     3.4   ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน  เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์                      
             ที่ได้วางไว้  อย่างเต็มความสามารถ 

3.5  ดูแล  ควบคุม  อบรมสั่งสอนนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ              
 แนวปฏิบัติตัวของนักเรียนเพ่ือให้เป็นคนดีในสังคม 

3.6  สร้างความสามัคคีแก่บุคลากรภายในโรงเรียน 
3.7  น าเสนอ  รายงาน  ผลการปฏิบัติงานต่อฝุายบริหารโรงเรียน 

4. นักการภารโรง  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
4.1 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ครู-อาจารย์  เพ่ือให้งานเป็นไปตามนโยบายและ           

แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
4.2 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ 
4.3 รักษาระเบียบวินัย  มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

5. ผู้ปกครองและชุมชน  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
5.1 สนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
5.2 ให้ข้อเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของโรงเรียน 
5.3 ให้ความสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
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5.4 ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแล ควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียน            
ในความปกครองให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

5.5 ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน  ร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 
6. นักเรียน  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

6.1 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
6.2 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
6.3 ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี  มีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต 
6.4 เป็นผู้มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตนเป็นคนดีของโรงเรียนและสังคม 
6.5 ร่วมดูแลรักษาทรัพยากรและสมบัติของโรงเรียน  ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปฏิบัติงาน             

ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยดี 
6.6 ช่วยกันรักษาและสร้างชื่อเสียงของโรงเรียน 
6.7 มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                   

ให้เป็นไปตามแนวทางของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
6.8 สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ  ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือประพฤติปฏิบัติ                 

เพ่ือให้เป็นไปในทางที่เสื่อมเสีย 
 

การก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ ได้วางไว้   นอกจากจะมีการวางแผนที่ดี                       

มีการน าแนวทางจากแผนมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ  มีการก ากับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน                
อย่างต่อเนื่อง  เมื่อได้มีการปฏิบัติงานสิ้นสุดแล้วจะต้องมีการประเมินผล  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติได้ผล
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และการรายงานไว้  ดังต่อไปนี้ 
1. การก ากับ  ติดตาม 

1.1 โรงเรียนจัดระบบการก ากับติดตามผลของการปฏิบัติงานไว้  ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ บุคลากรที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และงบประมาณ                    
ที่ได้ก าหนดไว้ 

1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนการปฏิบัติ  ระหว่างด าเนินการ และ        
หลังการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าและปัญหาในการปฏิบัติงาน 

2. การตรวจสอบ 
2.1 การประเมินภายใน โรงเรียนมีคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน                    

เพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ทั้งด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  และ                      
การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนได้แก่  การวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดสรรบุคลากร                   
การปฏิบัติ  การก ากับควบคุม  การจัดสรรงบประมาณ  การติดตามประเมินผล  เพ่ือน าข้อมูล
มาปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป 

2.2 การตรวจสอบภายนอก  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบภายนอกจากหลายองค์กร และ                      
ได้รับใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน    นอกจากนี้ยังได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
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คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) , ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต, ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

3. การรายงาน 
3.1 ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดในแผน  จัดท ารายงานตามแบบที่ 
     โรงเรียนก าหนดทุกสิ้นภาคเรียน  น าเสนอต่อฝุายประเมินผล  ผ่านฝุายประกันคุณภาพ   
     การศึกษา เสนอไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาน 
     ศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
3.2 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษารายงานภาพรวมการด าเนินงานตามแผนเกี่ ยวกับ 

ผลส าเร็จในการด าเนินงาน  อุปสรรค  ปัญหา  และแนวทางที่โรงเรียนจะด าเนินงาน              
ในปีการศึกษาต่อไป 

3.3 โรงเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของโรงเรียน   
     ระหว่างปี  2564 - 2565 
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รายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors  : C) 
1.1 ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ   
1.2 ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานมีพฤติกรรมที่ดี  
1.3 โรงเรียนที่มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
1.4 นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกและมีความใฝุรู้ 

1.1 คู่แข่งของรร. ทั้งรร.เอกชน และรัฐบาล พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
1.2 ผู้ปกครองบางส่วนเอาใจนักเรียนมากเกินไป 
ท าให้นักเรียนไม่สนใจกฎของรร. 
1.3 ผู้ปกครองบางส่วนมีความคาดหวังสูง สร้าง
ความกดดันในการด าเนินงานขององค์กร 
1.4 การย้ายตามผู้ปกครองช่วงโรคระบาด 
1.5 ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีเวลาดูแลนักเรียน 
1.6 นร.บางส่วนมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป 

2. ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social - cultural : S) 
2.1 ชุมชนให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมกับ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและ
หลากหลาย 
2.2 ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นเมืองธุรกิจ
และประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.3 ชุมชนยังคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  "ตงห่อ" 
และมีความรักในภูเก็ต 
2.4 โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสะดวก 

2.1 วัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามาแทนที่วัฒนธรรมเดิม 
2.2 มีประชากรแฝงจ านวนมาก 
2.3 คนต่างถ่ินไม่เข้าใจความเชื่อและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2.4 สังคมเห็นแก่ตัวขาดความมีน้ าใจ 

3. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 
3.1 เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมี
ความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 

3.1 การใช้เทคโนโลยีที่ขาดจริยธรรม 
3.2 ไม่สามารถควบคุมการใช้เทคโนโลยีได้ 
3.3 ใช้เทคโนโลยีมากเกินจ าเป็น 

4. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  (Economic factor: E) 
4.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ มีฐานะ
ดี มีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียน 
4.2 ผู้ปกครองและสมาคมมีความพร้อมสนับสนุน
ด้านการเรียน 
 

4.1 งบประมาณของภาครัฐมีจ ากัด 
4.2 ระเบียบการเบิกจ่ายท าให้ขาดความคล่องตัว 
4.3 โรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง 
4.4 ความแตกต่างของรายได้แต่ละครอบครัว 
4.5 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เนื่องจากโรคระบาด 

5. ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal  : P) 
5.1 รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายด้าน
การศึกษา มีการปรับปรุงและส่งเสริมสนับสนุนใน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

5.1 ความล่าช้าและความไม่แน่นอนในการด าเนิน
นโยบายส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
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รายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
1.1 โครงสร้างบริหารมีความชัดเจน มีความเป็น
เอกภาพ 
1.2 ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามค าสั่ง และความสามารถของบุคลากร 
1.3 มีการท างานอย่างมีระบบและมีแบบแผนที่ดี
ในการจัดการบริหาร 

1.1 ไม่กระจายงานสู่ทุกคน 
1.2 ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงานตามโครงสร้าง 
1.3 IP  ขึ้นตรงต่อ ผอ ไม่เป็นไปตามโครงสร้างที่
เหมาะสม 
1.4 ขาดผู้น า/ผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานแต่ละฝุาย 
1.5 ผู้บริหารมองการแก้ปัญหาตามหลักการบริหารแต่ไม่
ค่อยเอ้ือให้กับคณะครู 
1.6 ผู้บริหารไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  
2.1 มีกลยุทธ์ในการด าเนินงานครอบคลุม  
2.2 มีกลยุทธ์เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้ 

2.1 ใช้งบประมาณสูง (ค่าจ้างครูต่างชาติ) 
2.2 มีข้อจ ากัดในการสรรหาครูต่างชาติ 

3. ด้านระบบในการด าเนินงาน (Systems) 
3.1 ระบบการท างานมีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ชัดเจน 
 

3.1 ไม่ได้น าระบบการด าเนินงานมาปฏิบัติอย่างเต็มที่ 
3.2 ขาดความชัดเจนของนโยบายการบริหาร 
3.3 วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการนานาชาติ 
Cambride ต้องมีมาตรฐานตามข้อก าหนดขอหลักสูตร 
Cambride 
3.4 ขาดการนิเทศติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
3.5 ขาดการประสานงานหรือพูดคุยร่วมกัน ไม่ได้บูรณา
การตามสภาพจริง 
3.6 มีระบบการท างานหลายขั้นตอน 
3.7 งานซึ่งอยู่กลุ่มงานเดียวกันควรอยู่บริเวณเดียวกัน/
อยู่ตึกเดียวกัน เช่น แผนงาน  พัสดุ  การเงิน ซึ่งปัจจุบัน
อยู่แยกกัน 
3.8 มีการผลัดเปลี่ยนครู/ผู้บริหาร (ย้าย/เปลี่ยน
ต าแหน่ง)บ่อย หรือบางงานมีผู้รับผิดชอบที่ไม่เหมาะสม 
3.9 มอบหมายงานไม่ตรงกับความสามารถของครู 

4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 
4.1 ท างานด้วยกัลยาณมิตร 
4.2 ถ่ายทอดงาน แนะน าและสอนงาน ให้
ค าปรึกษา 

4.1 บุคลากรบางท่านท างานเฉพาะตามค าสั่งเท่านั้น และ
ปฏิบัติงานล่าช้า 
4.2 คนที่มีความรับผิดชอบถูกใช้งานมาก ส่วนคนที่ขาด
ความรับผิดชอบอยู่สบาย 
4.3 การให้ความดีความชอบไม่ได้ดูถึงคุณภาพงานที่แท้จริง 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
 4.4 ท างานเพ่ือผลประโยชน์ตัวเองไม่ค านึงถึงประโยชน์

ส่วนรวม 
4.5 ครูบางท่านขาดความรับผิดชอบในการจัดการเรียน
การสอน (ครูไม่เข้าสอน) 

5.  ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 
5.1 มีความรัก และความสามัคคี  
5.2 มีความเสียสละให้ความร่วมมือ 
5.3 เน้นการท างานเป็นทีม 
5.4 มีการวางบุคลากรเหมาะสมกับต าแหน่ง ตาม
ความสามารถและความรู้ 

5.1 มีเจตคติทางความคิดต่างกัน 
5.2 บุคลากรบางท่านเลี่ยงงาน ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
5.3 ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนส่งต่อการ
พัฒนาผู้เรียน 
5.4 เอาพรรคพวกตนมาร่วมทีมงานโดยไม่พิจารณาให้
ครอบคลุมทั้งองค์กร 
5.5 คนรุ่นใหม่ มีความรักในองค์กรน้อย เน้นตัวเองเป็น
ส าคัญ 
5.6 มีการเปลี่ยนถ่าย ของบุคลากรท าให้การท างานไม่
ต่อเนื่อง (การย้ายเข้าย้ายออก) 
5.7 การปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรน้อย  
5.8 การแบ่งงานโดยไม่ค านึงถึงความสามารถของบุคคล 
5.9 ครูไม่ให้ความสนใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม               
ความรู้ 

6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills) 
6.1 การจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก 
6.2 มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะและการแสดง กีฬา ภาษา) 
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
6.4 มีความรู้ความสามารถท่ีหลากลหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม 

6.1 บุคลกรมีความสามารถหลากหลายด้านแต่ไม่เปิดเผย 
เพราะเกรงจะต้องท างานหนักมากขึ้น  
6.2 บุคลากรรุ่นเก่า ขาดความสามารถและทักษะ
ทางด้านดิจิตอล 
6.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอ  
6.4 การอบรมพัฒนาวิชาชีพบางวิชา ไม่ตรงต่อความ
ต้องการของครู 
6.5 การประเมินการเรียนการสอนครูผู้สอนต่างชาติใน
โครงการนานาชาติ ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ในด้าน
ภาษาและหลักสูตรทั้ง 8กลุ่มสาระ 

7. ด้านค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) 
7.1 ท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเสมอ 
7.2 มีความรับผิดชอบ ทุ่มเท  
7.3 วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

7.1 บุคคลากรขาดความมีจิตสาธารณะ 
7.2 ขาดการปฎิบัติงานเชิงรุก  
7.3 เลือกมุ่งผลสัมฤทธ์เฉพาะงาน  
7.4 ท างานตามความพึงพอใจต่อตนเอง บางครั้งไม่
ค านึงถึงความถูกต้อง /จ าเป็น 
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