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ส่วนที่ 1 
บริบทของโรงเรียน 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนประจ ำจังหวัดภูเก็ต ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยตำมแนวนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำนกระทรวงศึกษำธิกำรและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ                          
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช 2542 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนำตนเอง                         
เต็มตำมศักยภำพมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร พร้อมทั้งบูรณำกำรในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน                   
เพ่ือให้เยำวชนของชำติเป็นคนที่เก่ง ดี และด ำรงชีพอยู่อย่ำงมีควำมสุขตลอดจนมีศักยภำพเป็นพลโลก 
(World  Citizen)  

เพื ่อให้กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนด ำเนินไปตรง                   
ตำมเป้ำหมำยของกำรศึกษำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริกำรโรงเรียนได้จัดท ำ“แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสตรีภูเก็ต(ระยะ 5 ปี) ปีงบประมำณ 2566 - 2570”  โดยได้จัดเสวนำ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและเสนอแนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดประชุม                         
เชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์พิจำรณำสภำพปัจจุบัน 
และปัญหำสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนเพ่ือสรุปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน                  
ของโรงเรียนสำมำรถประเมินสถำนภำพของโรงเรียนได้ว่ำสภำพแวดล้อมภำยนอกมีลักษณะเอ้ือต่อ                   
กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในยังเป็นจุดแข็งในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมส ำเร็จสู่จุดมุ่งหมำยโรงเรียน             
มีกำรบริหำรจัดกำรที่จะพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยอำศัยควำมร่วมมือ                  
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สมำคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต สมำคมศิษย์เก่ำ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต  เครือข่ำยผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตและมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขำดแคลน
โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ให้กำรสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนมีปัจจัยทำงด้ำนโครงสร้ำง
และนโยบำยที่ดี กำรให้บริกำรและผลผลิตมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลำกรมีประสิทธิภำพ                  
ในกำรปฏิบัติงำนสภำพกำรเงินในโรงเรียนไม่เป็นอุปสรรคมีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่ร่มรื่น                                                 

ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือจำก ครู  
นักเรียนและผู้ปกครองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสตรีภูเก็ตสมำคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต  เครือข่ำยผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตและบุคลำกรอ่ืน ๆ                        
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงดีจึงถือว่ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน                 
เป็นทิศทำงที่ท ำให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนและเป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์แบบเชิงรุกในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป 
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ประวัติและผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

ชื่อ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถนนด ำรง ต ำบลตลำดใหญ่  อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   กระทรวงศึกษำธิกำร 
โทรศัพท์   076-211034, 076-222368 โทรสำร  076-219522  
E-mail  :  spk@satreephuket.ac.th    Website : www. satreephuket.ac.th 
เนื้อท่ี  28  ไร่  68  ตำรำงวำ เขตพ้ืนที่บริกำร  อ ำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
 หลักสูตรการเรียนมีดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 -  โครงกำรนำนำชำติ (International Program) 

-  โครงกำรนำนำชำติหลักสูตร Cambridge 
 -  โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
 -  หลักสูตรภำคปกติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 -  โครงกำรนำนำชำติ (International Program)  
                - แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ – อังกฤษ 

-  โครงกำรนำนำชำติหลักสูตร  Cambridge 
 -  โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) 
 -  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ 
 -  แผนกำรเรียนอังกฤษ – คณิตศำสตร์ (ภำษำเลือก)   
 -  แผนกำรเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส 
 -  แผนกำรเรียนอังกฤษ – เยอรมัน 
 -  แผนกำรเรียนอังกฤษ – ญี่ปุ่น 
 -  แผนกำรเรียนอังกฤษ – จีน 
 

ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยำรัษฎำนุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศำภิบำลมณฑลภูเก็ต  
ร่วมกับคณะกรรมกำรสตรี ได้จัดหำเงินเพ่ือสร้ำงโรงเรียนส ำหรับสตรีขึ้น ณ สถำนที่บริเวณ ถนนสตูล              
เชิงเขำรัง  เมื่อ พ.ศ.2452 โดยได้วำงศิลำฤกษ์จำรึกไว้ว่ำ  “โรงเรียนษัตรี สร้ำงปี 127” และในขณะที่
อำคำรเรียนยังก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ ได้สร้ำงเรือนไม้ชั่วครำวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตเพ่ือให้นักเรียน     
ได้ใช้เรียน เปิดสอนเฉพำะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชเจ้ำฟ้ำมหำวชิรำวุธสยำม
มกุฎรำชกุมำร เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอำคำร และพระรำชทำนนำมโรงเรียนว่ำ “ปลูกปัญญำ”               
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เมื่อวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ.2452 มีครูใหญ่คนแรก คือ นำยค้อ  ฤกษ์ถลำง  ต่อมำขยำยชั้นเรียนถึงระดับ
มัธยมศึกษำ มีนักเรียนเพ่ิมขึ้น พระพิทักษ์ชินประชำ (ตันม้ำเสียง ตัณฑวนิช) ได้สร้ำงอำคำรเรียนใหม่                   
ที่วัดมงคลนิมิตร พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอำคำรเมื่อ                     
พ.ศ.2460 และพระรำชทำนนำมว่ำโรงเรียนสตรีประจ ำมณฑลภูเก็ต “ตัณฑวณิชวิทยำคม” เมื่อเวลำผ่ำน
ไปหลำยปีเกิดปัญหำสถำนที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอกับนักเรียน พ.ศ.2492 นำงเย็นจิต ณ ตะกั่วทุ่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสมัยนั้น จึงขยำยพ้ืนที่โดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบำลนครภูเก็ตย้ำยโรงเรียน
มำตั้งที่สถำนที่ปัจจุบัน คือ ถนนด ำรง ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีที่ดิน 15 ไร่                      
เมื่อ พ.ศ.2494 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น “โรงเรียนสตรีภูเก็ต” ต่อมำ               
ได้ขยำยเนื้อท่ีโรงเรียนไปจรดถนนเชิงคีรี ท ำให้มีพ้ืนที่รวม 28 ไร่ 68 ตำรำงวำ  
 พ.ศ.2471  พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำร ำไพพรรณี              
พระบรมรำชินี เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตได้เสด็จพระรำชด ำเนินเยี่ยมโรงเรียน 
 พ.ศ.2528  อธิบดีกรมสำมัญศีกษำ(ดร.เอกวิทย์ ณ ถลำง) เป็นประธำนในพิธีเชิญพระพุทธรูป 
ขึ้นสู่ที่ประดิษฐำนและเปิดป้ำยโรงเรียนมำตรฐำน 
 พ.ศ.2543  สมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีได้เสด็จพระรำชด ำเนิน
ทอดพระเนตร “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่  26 เมษำยน 2543 จำกกำรกรำบบังคม               
ทูลเชิญของผู้อ ำนวยกำรรำณี วิสูตรธนำวิทย์ 
 พ.ศ.2546  เปิดโครงกำรหลักสูตรภำษำอังกฤษ (EP) และโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (SMP) 
 พ.ศ.2548  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงน ำ
คณะกรรมกำรนำนำชำติมูลนิธิเจ้ำฟ้ำมหิดล จ ำนวน 30 คน เยี่ยมชมสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน                     
เป็นกำรส่วนพระองค์ได้พระรำชทำนเงินพร้อมพระรูปสมเด็จพระมหิตลำธิเบศรอดุลยเดชวิกรม                   
พระบรมรำชชนก แก่โรงเรียน โดยมีผู้อ ำนวยกำรเกียรติศักดิ์ ปิลวำสน์ คณะครู บุคลำกรและนักเรียน      
เฝ้ำรับเสด็จฯ 
 พ.ศ .2549  สมเด็ จพระรำชำธิบดีและพระรำชินี แห่ งสวี เดน  เสด็ จพระรำชด ำเนิ น                              
เป็นกำรส่วนพระองค์เพ่ือทรงเยี่ยมและพระรำชทำนทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนผู้ประสบภัยสึนำมิ  
 พ.ศ.2550  วัดไชยธำรำรำม สร้ำงอำคำรส่วนหน้ำให้กับโรงเรียนวงเงิน 12 ล้ำนบำทเศษ  วันที่ 
11 มีนำคม 2551  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดป้ำย
และพระรำชทำนนำมว่ำ “อำคำรฉลองรำชกุมำรี เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ” และทรงวำงศิลำฤกษ์ 
“อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” ซึ่งเป็นอำคำรเรียน 7 ชั้นสร้ำงด้วยงบประมำณ
ของ สพฐ. และเงินบริจำค  โดยมีผู้อ ำนวยกำรเกียรติศักดิ์  ปิลวำสน์ เป็นผู้ด ำเนินกำรในกำรระดมทุน  
และในปีเดียวกัน พระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ เสด็จเยือนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศสึนำมิและ
พิพิธภัณฑ์พืชแห้ง พร้อมคณะอัยกำรผู้ช่วยรุ่นที่ 39 
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 พ.ศ.2552  จัดงำนเฉลิมฉลอง “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต” และคณะรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษำธิกำรกลุ่มประเทศอำเซียน เยี่ยมชมศึกษำดูงำนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 พ.ศ.2553  ก ำหนดใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต พุทธศักรำช 2553 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ภำยใต้หลักกำรของโรงเรียน“มุ่งสู่สำกล บนฐำนไทยตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์(SSP) เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนเป็น
นักวิทยำศำสตร์ตำมนโยบำยของรัฐ และปรับหลักสูตรภำคภำษำอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เป็น 
International Program: IP 
 พ.ศ.2554  ปรับหลักสูตรภำคภำษำอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 เป็น Intensive English 
Program: IEP 
 พ.ศ.2555  เปิดอำคำร “หลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต” ซึ่งเป็นอำคำรเอนกประสงค์ทรงชิโน
โปรตุกีส 2 ชั้น สร้ำงด้วยงบประมำณ จำกรำยได้กำรจัดสร้ำงวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม 100 ปี
สตรีภูเก็ต โดยมีผู้อ ำนวยกำรเกียรติศักดิ์ ปิลวำสน์ เป็นผู้ด ำเนินกำร 
 พ.ศ.2556   สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิด 
“อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2556  และในปีนี้ได้
จัดตั้ง “ศูนย์ประนีประนอมข้อพิพำทในโรงเรียน”  

พ.ศ.2559   เพ่ิมหลักสูตรโครงกำรนำนำชำติหลักสูตร Cambridge ระดับ Year 8 - Year12 
 พ.ศ.2560  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 โดยมีผู้อ ำนวยกำร
เสถียร  พลเยี่ยม  คณะครู บุคลำกรและนักเรียนรับเสด็จ 

พ.ศ.2562  จัดสร้ำงเสำธงโรงเรียนที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ สพฐ. มีส่วนสูงไม่เกิน 18 เมตร 
โดยได้รับกำรสนับสนุน งบประมำณจ ำนวน 700,000 บำท จัดสร้ำงโดยคุณธ ำรงค์  งำนทวี ในนำมบริษัท 
งำนทวี จ ำกัด และวันที่ 29 เมษำยน 2562  ผู้อ ำนวยกำรเสถียร  พลเยี่ยม ได้ประกอบพิธีบวงสรวง                 
ตั้งเสำธง โดยมีครูและบุคลำกรร่วมพิธี 
 ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลยึดหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรบริหำรงำนโดย นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรียน                 
สตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลำคม 2562 
ผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 กระทรวงศึกษำธิกำรคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเข้ำรับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และโรงเรียนสตรีภู เก็ตได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับรำงวัลโรงเรียน
พระรำชทำน ในปี พ.ศ.2523, 2525, 2526, 2527, 2536, 2540, 2544, 2548, 2552,  2556 และ 
2560, 2564 รวม 12 ครั้ง และโล่ทองโรงเรียนพระรำชทำน 3 ปีซ้อน  รวม 3 ครั้ง  
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พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการปัญญา  หัตถิ 
 พ.ศ.2562  - รับ โล่ประกำศเกียรติคุณสถำนศึกษำที่ ส่ งเสริมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์                    
ของนักเรียน และร่วมอบรมสื่อกำรเรียนกำรสอน จัดโดยโครงกำรประเมินและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ                 
ทำงคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (TEDET) 
 พ.ศ.2563   - รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS ภำคใต้ ชนะเลิศเหรียญทองและ
ระดับประเทศ รำงวัลเหรียญทอง  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่                     
ด้ำนบริหำรจัดกำร  
   - คุณสรำยุทธ  มัสลัม ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น พ้ืนฐำนโรงเรียน                 
สตรีภูเก็ต และผู้อ ำนวยกำรปัญญำ  หัตถิ ได้รับพิจำรณำคัดเลือกเป็น “ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนดีเด่น” และ “กรรมกำรและเลขำนุกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนดีเด่น” ประจ ำ ปี2562  
จำกสมำคมกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแห่งประเทศไทย 

- รับโล่รำงวัลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) เฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 และ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) เฉลี่ยรวมสูงกว่ำ
ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 จัดโดย สพม.14 

- กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) บรรลุเป้ำหมำยร้อยละ 5 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561ในเวทีแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ทำงวิชำกำรกำรเสริมสร้ำงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนสู่ศตวรรรษท่ี 21 จัดโดย สพม.14 
  - รับเกียรติบัตรสถำนศึกษำส่งเสริมโครงกำรคัดเลือกเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

- รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่ำงด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเด็ก  ในครอบครัวยำกไร้ ฝ่ำยโครงกำร “The 
Heart of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 

- รับเกียรติบัตร โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมเชื่อมโยงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำ  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำยกก ำลังสอง ปีกำรศึกษำ 2563  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร               
กำรอำชีวศึกษำ        

  -  รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

- รับเกียรติบัตรเป็นเครือข่ำยอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE อ ำเภอเมืองภูเก็ต 
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยอ ำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต 

- รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน อันดับ 1 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถำนศึกษำ
ขนำดใหญ่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระดับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 

- รำงวั ลท รงคุณ ค่ ำ  สพฐ . OBEC AWARDS ภ ำค ใต้  ชนะ เลิ ศ เห รียญ ทอง  
สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร จัดโดย สพฐ. 
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- นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำร
พลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ.2563 
 พ.ศ.2564  -  รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่ำงด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเด็ก ในครอบครัวยำกไร้ ฝ่ำยโครงกำร “The Heart 
of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต  
   - ได้รับกำรรับรองกำรประกันคุณภำพภำยนอก (พ.ศ.2564 -2568) จำกส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (รอบ 4) 

-  นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับกำรคัดเลือกผลงำน 
“รูปแบบกำรนิเทศออนไลน์  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนสตรีภูเก็ต” ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม                
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สำมำรถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 

- นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับกำรคัดเลือกรับรำงวัล 
“ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดภูเก็ต ประจ ำปี 2563” จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือน 

-  นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนได้รับคัดเลือกรับรำงวัล ครูดีศรีภูเก็ต 
ประจ ำปี 2564 
   พ.ศ.2565 - ได้รับรำงวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเด่น” กำรประกวดสื่อสร้ำงสรรค์ต่อต้ำนทุจริต
ผ่ำนสื่อภำพยนตร์สั้น ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
พังงำ ภูเก็ต ระนอง 
    - รับเกียรติบัตรได้รับกำรรับรองโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว (โครงกำร
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

  - โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ             
รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร     
ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

- โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่  ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.2564  ครั้งที่ 12 

- นำยปัญญำ  หัตถิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร ผู้มีผลงำนดี เด่น                    
ต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี 2565 ประเภทผู้บริหำร 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 

     “ตรำควำมเรืองปัญญำ” เป็นอักษรย่อ  ส.ภ.ก. เปล่งรศัมีขจรขจำย 
 

อักษรย่อของโรงเรียนสตรีภูเก็ต     ส.ภ.ก./S.P.K. 

ปรัชญาโรงเรียน   “ ควำมรู้  คู่ควำมดี มีสุขภำพ ” 

สีประจ าโรงเรียน    ขำว – น้ ำเงิน  สี  ขำว – น้ ำเงิน  หมำยถึง  สะอำด  สว่ำง  สงบ 

ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียนดอกชงโค 

เพลงประจ าโรงเรียน   เพลงมำร์ช ส.ภ.ก. 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)   “ เป็นเลิศทำงภำษำ สื่อสำรควำมเป็นภูเก็ต ” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)  “ยิ้มง่ำย   ไหว้สวย  มีจิตสำธำรณะ” 

 
แผนผังที่ตั้งโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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แผนผังโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดโครงสร้ำงสำยงำนกำรบริหำรออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหำรวิชำกำร  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและงบประมำณ กลุ่มบริหำรทั่วไป  กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน จัดกำรศึกษำ                 
ตำมกรอบนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกระทรวงศึกษำธิ กำร ด ำเนินกำร
ปฏิรูปกำรเรียนรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรโรงเรียนโดยใช้โรงเรียน เป็นฐำน (SBM)  
และกำรบริหำรจัดกำรประกันคุณภำพมำตรฐำนสำกล โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน และควำมร่วมมือของสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสตรี
ภูเก็ตรวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในท้องถิ่น 
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ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
 

ข้อมูลนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียน(ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2565) 
ระดับชั้นเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
จ านวนห้อง  13 13 13 14 14 14 81 

เพศ ชำย 29 39 37 78 98 72 353 
หญิง 435 431 428 396 400 396 2,486 

รวม  464 470 465 474 498 468 2,839 
เฉลี่ยต่อห้อง  36 36 36 34 36 33 35 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2565) 

บุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

 รวม 
ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี 

บริหำร 0 5 0 5 
คร ู 0 40 91 131 

รวม 0 45 91 136 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาโท
33%

ปริญญาตรี
67%

แผนภูมิแสดงสถิติครูแยกตามวุฒิการศึกษา
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จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามเพศและวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2565) 

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

ชำย 4 11 13 5 0 33 

หญิง 8 43 33 18 1 103 
รวม(คน) 12 54 46 23 1 136 

 

 

 
 

จ านวนครูแต่ละงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2565) 

 
 
 

ครู
ผู้ช่วย
9%

คศ. 1
39%

คศ. 2
34%

คศ. 3
17%

คศ. 4
1%

แผนภูมิแสดงสถิติตามวิทยฐานะ
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จ านวนลูกจ้าง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2565) 

 
 

ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. เขตที่ตั้งโรงเรียน 

1.1  เขตกำรปกครอง  เทศบำลเมืองภูเก็ต 
 1.2  ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์   บนเกำะ 
    ค่ำต ำแหน่งพิกัดแกน x 432844.5    ค่ำต ำแหน่งพิกัดแกน y   872324.42 

2. เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตอ ำเภอเมืองอ ำเภอกะทู้   อ ำเภอถลำง 

 ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน 

หน่วยงำน ชื่อ สังกัด 

ระยะทำงจ ำแนกตำมสภำพถนน/ 
ทำงสัญจร (กิโลเมตร) 

คอนกรีต
/รำดยำง 

ลูกรัง ดิน ทำง
น้ ำ 

รวม 

โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษำ 
ที่ใกล้ที่สุด 
 

โรงเรียนเทศบำล 
พิบูลสวัสดี 

เทศบำล
ภูเก็ต 

500 
เมตร 

- - - 500 
เมตร 
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หน่วยงำน ชื่อ สังกัด 

ระยะทำงจ ำแนกตำมสภำพถนน/ 
ทำงสัญจร (กิโลเมตร) 

คอนกรีต
/รำดยำง 

ลูกรัง ดิน ทำง
น้ ำ 

รวม 

โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษำ   
ที่ใกล้ที่สุด 

โรงเรียน 
ภูเก็ตวิทยำลัย 

สพม. 
พงภกรน. 

10 เมตร - - - 10 
เมตร 

เทศบำล เทศบำลนครภูเก็ต อปท. 600 
เมตร 

- - - 600 
เมตร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ

ประถมศึกษำภูเก็ต 

สพฐ. 500 
เมตร 

- - - 500 
เมตร 

 

3. ที่ดินของโรงเรียน 
4.1  ขนำดพ้ืนที่ และกรรมสิทธิ์กำรถือครองที่ดิน จ ำแนกเป็นแปลง 

แปลงที่ 
ขนำดพ้ืนที่ 

กรรมสิทธิ์กำรถือครอง 
ไร่ งำน ตำรำงวำ 

1 28 - 68 ที่รำชพัสดุ 

 4.2  ลักษณะที่ดินของโรงเรียน     ติดต่อเป็นผืนเดียวกันทุกแปลง 
 

4. แหล่งน้ าที่โรงเรียนใช้ 
  ประปำโรงเรียน ประปำเทศบำล  บ่อบำดำล   คลองบำงใหญ่ 

5. การใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน 

อำคำร 
จ ำนวนอำคำรทั้งหมด จ ำนวนอำคำรที่มีไฟฟ้ำใช้ 

หลัง หลัง 
อำคำรเรียน 7 7 
อำคำรประกอบ 8 8 

รวม 15 15 
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6. การจัดสรรห้องเรียนแต่ละอาคาร 

ที ่ ชื่ออำคำร 
ลักษณะ 
อำคำร 

ประเภทเงิน กำรจัดสรรห้อง 
งปม. บริจำค เรียน ปฏิบัติ

กำร 
พักครู พิเศษ 

(สนง.) 
ประชุม แหล่ง

เรียนรู ้
รวม 

1 1 รำชพฤกษ์ ตึก 2 ช้ัน      8 1  9 
2 2 เฟื่องฟ้ำ ตึก 2 ช้ัน   3  1 3 1  8 
3 3 เฉลิมพระเกียรติฯ ตึก 7 ช้ัน   28  3 1 1 2 35 
4 4 สักทอง ตึก 4 ช้ัน   12  3 6 0 1 22 
5 5 สนฉัตร ตึก 3 ช้ัน   12 2 5 0 0  19 
6 6 พุทธชำด ตึก 3 ช้ัน   8 15 3 0 0 1 27 
7 7 ชงโค ตึก 3 ช้ัน   15 3 3 0 0 0 21 
8 คหกรรม ตึก 7 ช้ัน    4 1    5 
9 อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ ตึกช้ันเดียว   2  2    4 

10 เกษตร ตึกช้ันเดียว    1 2    3 
11 ฉลองรำชกุมำรฯี ตึก 2 ช้ัน      3  4 7 
12 หลวงพ่อแช่มฯ ตึก 2 ช้ัน    1  1   2 
13 โสตทัศนศึกษำ ตึกช้ันเดียว    1   1  2 
14 อำคำรชั่วครำวอำคำร 7 ตึกช้ันเดียว   0 2 1 0 0 0 3 
15 หอประชุมกันเกรำ หอประชุม       1  1 
16 หอประชุมกำรเวก หอประชุม       1  1 
17 หอประชุมมะฮอกกำน ี หอประชุม       1  1 

รวม 80 29 24 22 7 8 170 
 

จ ำนวนบ้ำนพักครู   จ ำนวน  19  หลัง  และบ้ำนพักนักกำร   จ ำนวน   11  หลัง 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
    1.  ห้องสมุดมีขนำด 530 ตำรำงเมตร กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม-คืน ใช้ระบบ NAVASARN LITE 
    2.  ห้องปฏิบัติกำร  
 

ที ่ ห้องปฏิบัติการ จ านวน (ห้อง) ที ่ ห้องปฏิบัติการ จ านวน (ห้อง) 
1 วิทยศำสตร์ 11 6 นำฏศิลป์ 3 
2 คณิตศำสตร์ 1 7 สังคม 2 
3 คอมพิวเตอร์ 5 8 เกษตรกรรม 1 
4 ศิลปะ 1 9 คหกรรม 4 
5 ดนตรีไทย 1 10 ดนตรีสำกล 2 
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3.  คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 

  รายการ 

งบประมาณ 

สพฐ. 

จัดหาเอง/ 

บริจาค 
ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ 

เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 69 464 533 0 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 8 111 104 20 

รวม 77 575 637 20 

4.  แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

     4.1  ห้องวิถีแห่งปรำชญ์                           
     4.2  ห้องสมุดโรงเรียนสตรีภูเก็ต                
     4.3  ห้องศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต 
     4.4  ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศสึนำมิฯ                
     4.5  ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์อำคำรหลวงพ่อแช่ม 
     4.6  ห้องหลวงพ่อวัดฉลอง 
     4.7  ศูนยพั์ฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (HCEC) 
     4.8  ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบำบ๋ำภูเก็ต 
     4.9  ห้องรอยอดีต 

การเงินและงบประมาณ 

กำรพัฒนำโรงเรียนงบประมำณในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ 2563 – 2565) ดังนี้ 
แหล่งที่มาของเงิน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

19,103,157 18,252,701 18,309,874 

2. เงินระดมทรัพยำกร(ปกติ) 13,947,000 13,246,000 13,207,000 
3. เงินระดมทรัพยำกร(โครงกำรพิเศษ) 32,247,000 32,875,000 31,450,000 

รวม 65,297,157 64,373,701 62,966,874 
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ข้อมูลสภาพชุมชน 
 

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อยู่ทำงภำคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่มีสภำพเป็นเกำะตั้งอยู่ใน
ทะเลอันดำมันและถือว่ำเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญของประเทศไทย โดยได้ ชื่อว่ำ เป็น 
“ไข่มุกแห่งอันดำมัน” กล่ำวคือ เป็นจังหวัดที่มีควำมสวยงำม หำดทรำยขำวสะอำดตัดกับ น้ ำทะเลอย่ำง
ชัดเจน และขณะเดียวกันภูเก็ตถือได้ว่ำเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมที่มี ควำมโดดเด่นเป็น
ของตนเอง โดยเฉพำะสถำปัตยกรรมชิโน -โปรตุกีส และได้ชื่อว่ำเป็นเมือง East Meet West ที่ซึ่ง
ตะวันออกพบตะวันตก นั่นคือภูเก็ตมีลักษณะของควำมทันสมัยและเป็นเมืองนำนำชำติที่ในขณะเดียวกัน
ก็ด ำรงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นของตนเองได้อย่ำงเด่นชัด  ส ำหรับสภำพทั่วไปจังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 543.034 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 356,271.25 ไร่  

การปกครอง 
เขตการปกครอง เทศบำลนครภูเก็ตมีเขตกำรปกครอง 2 ต ำบล ประกอบด้วย  
            ต ำบลตลำดเหนือ มีพ้ืนที่ 4 ตำรำงกิโลเมตร มีชุมชน 6 ชุมชน  
            ต ำบลตลำดใหญ่ มีพ้ืนที่ 8.562 ตำรำงกิโลเมตร มีชุมชน 15 ชุมชน  
การเลือกตั้ง องค์กำรเทศบำลนครภูเก็ต ประกอบด้วย 
 (1) สภำเทศบำลท ำหน้ำที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ำยบริหำรประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำล ซึ่งมำ
จำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร 
ท้องถิ่น จ ำนวน 24 คน อยู่ ในต ำแหน่งครำวละ 4 ปี  สภำเทศบำลมีประธำนสภำคนหนึ่ ง และ                   
รองประธำนสภำ คนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจำกสมำชิกสภำเทศบำลตำมมติของสภำเทศบำล  
(2) นำยกเทศมนตรี ท ำหน้ำที่บริหำรรำชกำรของเทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ               
เทศบัญญัติ และนโยบำย ซึ่งนำยกเทศมนตรีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำย                  
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น และรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 4 คน 
เลขำนุกำร นำยกเทศมนตรี 2 คน และยังมีที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีอีก 2 คน ซึ่งมำจำกกำรแต่งตั้ง                 
จำกนำยกเทศมนตรี  ทั้งนี้ มีปลัดเทศบำล เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงเทศบำล                  
รองจำกนำยกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำย  
ประชากร  
ข้อมูลเกี่ยวกับประชำกร  
1) จ ำนวนประชำกรและบ้ำนเรือนในเขตเทศบำลนครภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือน กันยำยน 2559 - จ ำนวน
บ้ำนเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 26,118 หลังคำเรือน - จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 79,086 คน 
(รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้สัญชำติไทยด้วย) แบ่งเป็น ชำย 36,580 คน หญิง 42,506 คน – ควำมหนำแน่น          
ของประชำกร 6,296 คน/ตำรำงกิโลเมตร  
2) จ ำนวนประชำกรต่ำงด้ำวที่จดทะเบียนในเขตเทศบำลนครภูเก็ต ประมำณ 8,289 คน 
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ลักษณะความเป็นอยู่ของชุมชน 
ลักษณะของชุมชน 
               สภำพโดยทั่วไปของชุมชนเป็นพื้นที่เป็นที่รำบ ในพื้นที่ 12.562 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุม 
พ้ืนที่ 2 ต ำบล คือ ต ำบลตลำดเหนือและต ำบลตลำดใหญ่ ประชำกรอำศัยอยู่กันหนำแน่น มีลักษณะ                  
เป็นชุมชนเมืองครอบคลุมทุกชุมชน เกิดกำรกระจุกตัวขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
สำธำรณูปโภคที่ครบครัน ประชำชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป รองลงมำคืออำชีพ
ค้ำขำย 

บทบาทของชุมชน 
               เทศบำลนครภูเก็ต มีกำรจัดตั้งชุมชนย่อย จ ำนวน 21 ชุมชน มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร
โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุมชน มีกำรเลือกประธำน                      
รองประธำน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี โดยอำศัยระเบียบเทศบำลว่ำด้วยกำรกรรมกำรชุมชนย่อย 
พ.ศ.2554 เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมต่ำงๆของชุมชน 

สภาพปัญหาโดยส่วนใหญ่ในชุมชน 
1. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ปัญหำยำเสพติด 
3. พำหะน ำโรค ยุง หนู แมลงสำป 
4. ปัญหำน้ ำท่วม 
5. ไม่มีเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ 
6. คูระบำยน้ ำอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น 
7. น้ ำประปำไม่สะอำด ไม่เพียงพอ 
8. วัยรุ่นมั่วสุม ก่อเหตุร ำคำญ 
9. อุบัติเหตุจำกกำรจรำจรในชุมชน 
10. ถังขยะในชุมชนไม่เพียงพอ 
11. ขำดกำรมีส่วนร่วมในชุมชน 
12. ไม่มีเลขที่บ้ำน 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำสอบ 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน ระดับ 3 ขึ้นไป 
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ม.1 466 239 295 225 312 434 301 379 285 

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

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

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

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

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

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

ร้อยละ 100 73.55 68.56 74.87 80.74 93.98 85.76 82.65 68.63 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                
รายวิชาพื้นฐานระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของนักเรียน
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ผลการทดสอบระดับชาติ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 
 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 69.60 52.13 51.19 
คณิตศำสตร์ 36.29 24.75 24.47 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 38.32 31.67 31.45 
ภำษำอังกฤษ 48.18 30.79 31.11 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

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

 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดีเลิศ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน  
จุดเน้น ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 1. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน O  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
O  พอใช้(4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 2. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ    
   ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียน 

 4. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียน   
   ด้ำนผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 5. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น โดยมีกำรระบุ 
วิธีกำรพัฒนำผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1(4) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ในกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศและ                 
กำรสื่อสำร ตำมเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ PDCA เช่น สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย ผู้เรียนร้อยละ 98             
มีคุณภำพระดับยอดเยี่ยม โดยสถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใชเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยครูจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ผู้ เรียนใช้ เทคโนโลยี  ใช้สำรสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Word, Excel, 
PowerPoint, Photoshop เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสืบค้นข้อมูลเพ่ือน ำเสนอ
ในชั้นเรียน น ำไปสร้ำงนวัตกรรมรำยวิชำต่ำง ๆ เช่น รำยวิชำออกแบบเทคโนโลยี รำยวิชำโครงงำน
วิทยำศำสตร์ รำยวิชำโครงงำน เป็นต้น คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (4) ผู้เรียน              
มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พบว่ำ ร้อยละ 95 มีคุณภำพระดับยอด
เยี่ยม สถำนศึกษำน ำข้อมูลผู้เรียนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 5 มำวิเครำะห์ถึงสำเหตุและปัญหำที่เกิดขึ้น 
น ำไปวำงแผนพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ            
กำรสื่อสำรในปีต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ                 
ทั้งท่ีประชุมคณะครู ผู้ปกครองกรรมกำรสถำนศึกษำ และทำงเว็บไซต์  เว็บเพจของสถำนศึกษำ เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 1. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ O  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
O  พอใช้(4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 2. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

 3. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

 4. มีกำรน ำผลประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี 
   กำรศึกษำต่อไป 

 5. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งข้ึน โดยมี               
กำรระบุวิธีกำรพัฒนำ ตัวบ่งชี้ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ เน้น กำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรตำมเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ PDCA เช่น สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย มีคุณภำพระดับ          
ยอดเยี่ยม  โดยสถำนศึกษำมีโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำเสนอ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบและมีกรด ำเนินงำน            
ตำมแผน เช่น มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำภำคเรียนละ 2 ครั้ง ประชุมผู้ปกครองภำคเรียนละ
ครั้ง มีเครือข่ำยผู้ปกครอง เป็นต้น สถำนศึกษำด ำเนินกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรโดยสถำนศึกษำจัดให้มีระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต สัญญำณWi-Fi ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูลและจัดห้องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนสำมำรถเข้ำใชใน
กำรสืบค้น ข้อมูลได้ มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมอย่ำงเป็นระบบ และต่อเนื่อง  มีกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ประเมิน ตัวบ่งชี้ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ ของสถำนศึกษำเน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วน
ร่วมโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มี
คุณภำพระดับยอดเยี่ยม บรรลุเป้ำหมำย มีกำรน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์ถึงสำเหตุและปัญหำที่
เกิดขึ้น มำวำงแผนเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพเน้น กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในปีต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งมีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบทั้งท่ีประชุม คณะครู ผู้ปกครอง กรรก
มำรสถำนศึกษำ และทำงเว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊คของสถำนศึกษำ เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ                        
          ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 1. ครูมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกรำยวิชำ ทุกชั้นปี O  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
O  พอใช้(4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 2. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร   
    เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง   
    เรียนรู้ ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 3. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
   อย่ำงเป็นระบบ 

 4. มีกำรน ำผลประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   ของครูอย่ำงเป็นระบบ 

 5. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ   
   ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถำนศึกษำควรมีกำรระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งข้ึน โดยมีกำร 
น ำเสนอข้อมูลให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนของครู ในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งด้ำนวิชำกำรและ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์รำยปีครบทุกรำยวิชำ ครบทุกชั้นปี ครูทุกคนน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้                           
จัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เน้นครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง เน้นให้ผู้เรียน                
มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโดยใช้สื่อธรรมชำติ สื่อเทคโนโลยี 
นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ มีกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำร                    
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติได้จริง ครูมีกำรประเมินผลตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำร                    
ที่หลำกหลำย และบันทึกผลหลังสอน แสดงข้อมูลผลกำรประเมินเชิงพัฒนำกำรของผู้ เรียน                        
เป็นรำยบุคคลแจ้งให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทรำบ และสรุปภำพรวมขอสถำนศึกษำ (Big Data) ของแต่ละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เช่น ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ 
95 มีคุณภำพระดับ ยอดเยี่ยม ครูมีกำรน ำผลกำรประเมินผู้เรียนร้อยละ 5 ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำวิเครำะห์         
ถึงสำเหตุและปัญหำที่เกิดขึ้น แล้วน ำมำวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและด ำเนินกำรตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงครู ผู้ปกครอง เพ่ือนครูด้วยกัน มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กรจัดกำรเรียนรู้ของครู                     
จำกฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยวิชำกำร เพ่ือนครูด้วยกัน ศึกษำนิ เทศก์ เป็นต้น พร้อมทั้งมีกำรเผยแพร่                      
ผลกำรด ำเนินงำนให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบทั้งที่ประชุม คณะครู ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำและ
ทำงเว็ปไซด์   เพจเฟสบุ๊คของสถำนศึกษำ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
         สถำนศึกษำควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรมีกำรระบุวิสัยทัศน์      
พันธกิจ เป้ำหมำยที่มุ่งพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีข้อมูลกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ควรระบุข้อมูลพ้ืนฐำนให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลอำคำรสถำนที่  ควรระบุ
ข้อเสนอแนะ ควรระบุแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ในทุกมำตรฐำน 
ควรระบุอัตรำส่วนครูต่อผู้ เรียน ควรระบุครูครบชั้นหรือไม่ครบชั้น รวมถึงกำรระบุควำมชัดเจ น                      
ว่ำได้เผยแพร่ SAR ให้ผู้เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ทั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำต้นสังกัด หรือผู้เกี่ยข้องให้ได้
รับทรำบทั้งในรูปแบบออนไลน์ และเอกสำร เป็นต้น 
 

นโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลัก ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  
1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  
2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
นโยบาย จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. ด้านความปลอดภัย 

1.1 พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้ำงระบบและกลไก
ในกำรดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกโรคภัยต่ำง ๆ             
ภัยพิบัติ และ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยี ในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

2.1 ส่ งเสริม  สนับสนุน  ให้ เด็ กปฐมวัยที่ มี อำยุ  3 -6 ปีทุ กคน  เข้ ำสู่ ระบบกำรศึกษำ  
สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้อง เพ่ือให้มี พัฒนำกำรครบทุกด้ำน                      
โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำคและ
ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะส ำหรับกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพในอนำคต ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประทศ 

2.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
2.4 ส่งเสริมเด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและจัดหำทำงเลือก                  

ในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ กำรฝึกอำชีพ เพ่ือให้มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
2.5 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นรำยบุคคล                     

เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรดูแลและป้องกังไม่ให้นักเรียนหลุดออก
จำกระบบกำรศึกษำ และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบ 

3. ด้านคุณภาพ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อม ให้น ำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ                    
ขั้นพ้ืนฐำน ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตำมศักยภำพของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถออกแบบหลักสูตรที่เหมำะสม
กับควำมต้องและบริบท 

3.2 พัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมำะสมตำมช่วงวัย สำมำรถจัดกำรตนเอง มีกำรคิดขั้นสูง 
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถจัดระบบและกระบวนกำรท ำงำนของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน                     
โดยใช้กำรรวมพลังท ำงำนเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชำติและวิทยำกำร
อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรมีอำชีพ มีงำนท ำ และ 
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมรถในกำรแข่งขัน 

3.4 ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียน ให้ควบคู่กำรเรียนรู้ น ำไปสู่
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล รวมทั้งส่งเสริมกำรน ำระบบธนำคำร หน่วย
กิตมำใช้ในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 

3.5 พัฒนำ ส่งเสริม ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รวมทั้งบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
และมำตรฐำนวิชำชีพ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำนที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

4.2 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล มำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำข้นพื้นฐำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
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4.3 ส่งเสริม สนับสนุน  กำรพัฒนำโรงเรียนคุณ ภำพ ใช้ พ้ืนที่ เป็นฐำน ใช้นวัตกรรม                              
ในกำรขับเคลื่อนบริหำรจัดกำร โดยใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และแสวงหำกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน                  
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ เพ่ือให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ โรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

4.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน และปรับกระบวนกำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ ชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. เร่งแก้ปัญหำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 

19 โดยเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับ ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้ำงระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมำตรฐำน                    
ควำมปลอดภัย กระทรวงศึกษำธิกำร (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และป้องกันกำรหลุดออกจำกระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน และ
เด็กพิกำรที่ค้นพบจำกกำรปักหมุดบ้ำนเด็กพิกำรให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 

4. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ เน้นสมรรถนะและกำรจัดท ำกรอบหลักสูตร รวมทั้ ง                         
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมำะสมตำมวัยของผู้เรียน 

5. จัดกำรอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ควบคู่กับกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำง
วินัยด้ำนกำรเงินและกำรออม เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ                 
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติที่หลำกหลำยรูปแบบ (Active Learning) มีกำรวัด 
และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภำพของนักเรียนประจ ำพักนอน ส ำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่ำงไกล และ
ถิ่นทุรกันดำร 

8. มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำน                      

เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณ (Block Grant) ตำมหลักธรรมำภิบำล 
ให้กับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
2. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
6. มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

1.2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
2. ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
3. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
4. สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
3. ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ

ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
5. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
7. กำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                   
1. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
5. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนได้ด ำเนินกำรวิ เครำะห์สภำพองค์กร โดย กำรจัด เสวนำแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและเสนอแนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำ  และกำรจัดประชุม                
เชิงปฏิบัติกำรโดยให้ครูผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ท ำกำรวิเครำะห์ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ                   
จำกสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กรที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ หลังจำกนั้น 
คณะกรรมกำรวิเครำะห์สภำพองค์กร ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และภำคีเครือข่ำยที่มีส่วนเกี่ยวกับโรงเรียน โดยองค์ประกอบของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม                     
ของหน่วยงำนโดย TOWS Matrix Analysis ประกอบด้วย สภำพแวดล้อมภำยในที่  เป็นจุดแข็ง 
(Strenghts) หรือจุดอ่อน (Weaknesss) สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นโอกำส (Opportunities) หรือ
อุปสรรค (Threats) และ ท ำกำรวิ เครำะห์ เฉพำะปัจจัยที่ มี อิทธิพล / สภำพปัจจุบัน  ปัญหำ                       
ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
S1 โรงเรียนมีแผนกำรเรียนที่หลำกหลำย

ทำงด้ำนภำษำให้นักเรียนได้เลือกเรียน 
W1 กำรลำออกและกำรย้ำยของครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรส่งผลต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

S2 โรงเรียนจัดระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน    
ที่ชัดเจน ก ำหนดผู้รับผิดชอบงำนตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ 

W2 ภำระงำนที่นอกเหนือจำกงำนสำยกำรสอน
ค่อนข้ำงมำก ซึ่งยังไม่มีบุคลำกรมำท ำหน้ำที่
โดยตรง 

S3 ห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนหลักสูตร
โครงกำรนำนำชำติ มีควำมพร้อมด้ำนวัสดุ 
อุปกรณ์ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

W3 เครือข่ำย Internet (Wi-Fi) ในโรงเรียนที่ใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียน
ห้องท่ัวไปยังมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ 

S4 โรงเรียนจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ ภูมิทัศน์สวยงำมและมีควำม
ปลอดภัย 

W4 กำรน ำระบบบริหำรจัดกำรที่มีอยู่มำใช้ยังไม่
มีควำมต่อเนื่อง 

S5 โรงเรียนมีงบประมำณทีเ่พียงพอในกำร
บริหำรจัดกำร 

  

S6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใน                   
กำรท ำงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
S7 นักเรียนที่จบกำรศึกษำมีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำหรือ
สำนอำชีพได้อย่ำงมำกมำย 

  

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
O1 ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนภำยนอกให้

กำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำโรงเรียนและกำรบริหำรจัดกำร 

T1 สถำนกำรณ์ภำวะโรคระบำด (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจของ
ผู้ปกครองและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนของโรงเรียน 

O2 โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจ แหล่ง
ท่องเที่ยวและกำรประกอบอำชีพที่
หลำกหลำยเหมำะส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
จำกสภำพจริง  

T2 ผลกระจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด 
(COVID-19) ท ำให้ชุมชนและสังคม
ควบคุมกำรใช้เทคโนโลยีได้ไม่เต็มที่และ
ทั่วถึง 

O3 ชุมชนยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภำพและ
ชื่อเสียงของโรงเรียนทั้งหลักสูตรปกติและ
หลักศูตรห้องเรียนพิเศษ (SMTE, IP, IPC) 

T3 กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทำงรำชกำร
ส่งผลให้ควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน
ลดลง 

O4 มีสถำบันกำรศึกษำที่เปิดโอกำสให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำศักยภำพใน
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่สูงขึ้นหรือจัดกำร
อบรมพัฒนำอยู่เสมอ  

  

 

กลยุทธ์การพัฒนาตามศักยภาพ 
1. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศ ตำมควำมถนัด และควำมสนใจ  ตลอดจนคุณลักษณะ                   

ที่พึงประสงค ์
3. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย 

เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
5. ส่งเสริม พัฒนำครูให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
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6. พัมนำระบบสื่อเทคโนโลยี และเครือข่ำย Internet ภำยในโรงเรียน เพ่ือรองรับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

7. พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ตลอดจนสื่อเทคโนโลยี เพ่ือจัดกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงและสภำพสังคมในปัจจุบัน 

8. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

9. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ ที เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

10. พัฒนำระบบกำรนิเทศ ก ำกับติดตำมและประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำตลอดจนเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง  ก้ำวทันเทคโนโลยี  เป็นผู้น ำที่ดีของสังคม ” 

 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง  หมำยถึง ผู้เรียนมีทักษะที่ส ำคัญในกำรใช้ชีวิต ได้แก่ ควำมสำมำรถ              
ในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 
 ก้าวทันเทคโนโลยี  หมำยถึง ผู้เรียนมีควำมสำมำรถและทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
กำรประกอบอำชีพ กำรแก้ปัญหำในกำรด ำรงชีวิต อย่ำงมีคุณธรรมและรู้เท่ำทันโทษของกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยี    
 เป็นผู้น าที่ดีของสังคม  หมำยถึง  ผู้เรียนมีภำวะผู้น ำ มีบุคลิกภำพที่ดี มีวิสัยทัศน์  มีเหตุผล                
มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  มีควำมส ำนึกและปฏิบัติตำมหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  
มีควำมเสียสละควำมสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนเป็นคนตงห่อ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีสมรรถนะสูง สื่อสำรได้

หลำยภำษำ เป็นผู้น ำหรือมีภำวะผู้น ำที่ดี มีสุขภำพสมบูรณ์ ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในอนำคต 
2. ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมหลำกหลำยและเหมำะสมกับ
ผู้เรียน 

3. ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภำพ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้มุ่งสู่
สำกลบนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมเเละพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำทั้งในเเละต่ำงประเทศ 
 

เป้าประสงค์ (Purpose) 
1. ผู้เรียนเป็นคนตงห่อ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะสูง สื่อสำรได้หลำยภำษำ เป็นผู้น ำ

และมีภำวะผู้น ำที่ดีของสังคมมุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องรองรับกำรเป็นพลเมืองในแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก                 
ในอนำคต 

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 

1. ตงห่อ หมายถึง การเป็นคนดีในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์และกตัญญ ู
 

1 
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3. สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ                  
อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน 

4. สถำนศึกษำมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

กลยุทธ์(Strategy) 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนตงห่อ มีสมรรถนะสูง สื่อสารได้หลายภาษา เป็นผู้น าและ  
     ภาวะผู้น าที่ดี มีสุขภาพ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน กำรสื่อสำรทำงภำษำ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
                กำรศึกษำของโรงเรียน 

     1.2 ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนตงห่อ เป็นผู้น ำและภำวะผู้น ำที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์                   

ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและควำมต้องกำร 
ของท้องถิ่นตำมสภำพควำมเป็นจริงอย่ำงเหมำะสม 

          3.2 พัฒนำ ปรับปรุง ระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
          3.3 พัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนสภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้                      
               ทุกระดับชั้นหรือกลุ่มสำระวิชำ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
4.1 พัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุน ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับเครือข่ำยทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ 
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ส่วนที่ 4 
กรอบกลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ  2566 – 2570 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนตงห่อ มีสมรรถนะสูง สื่อสำรได้หลำยภำษำ เป็นผู้น ำและ  
               ภำวะผู้น ำที่ดี มีสุขภำพ มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

แผนงานหลัก ตัวชี้วัด 
ฐาน ค่าเป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 ส่งเสริม
และพัฒนำ
สมรรถนะ             
ของผู้เรียน           
กำรสื่อสำรทำง
ภำษำ ให้มี
คุณภำพตำม
มำตรฐำน 
กำรศึกษำของ
โรงเรียน 
 

1. ผู้เรยีนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรสื่อสำรระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

88 90 
 

92 
 

94 
 

96 
 

98 
 

2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคดิค ำนวณ       
ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

80 82 84 86 88 90 

3. ผู้เรียนที่มคีวำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่น
ควำมคิดเห็นและแก้ปญัหำในระดบัดีขึ้นไป              
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

80 82 84 86 88 90 

4. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม/ผลงำน/ชิ้นงำนและสิ่งประดิษฐ์           
ปีกำรศึกษำละ 1 ช้ิน เป็นอย่ำงน้อย 

70 72 74 76 78 90 

5. ผู้เรียนที่มคีวำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในระดบัดีขึ้นไป            
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

95 96 97 98 99 100 

6. ผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนแต่ละ           
กลุ่มสำระ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนดดังนี ้
 6.1 กลุ่มสำระภำษำไทย  เกรด 2.5 ขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
 6.2 กลุ่มสำระคณติศำสตร์ เกรด 2.0 ขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
 6.3 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
เกรด 2.0 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
 6.4 กลุ่มสำระสังคมศึกษำศำสนำและ 
วัฒนธรรม   เกรด 2.5 ขึ้นไป ไม่นอ้ยกว่ำ            
ร้อยละ  
 6.5 กลุ่มสำระภำษำตำ่งประเทศ  
เกรด 2.5 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
 6.6 กลุ่มสำระสุขศึกษำ พลศึกษำ  
เกรด 2.5 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
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แผนงานหลัก ตัวชี้วัด 
ฐาน ค่าเป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

  6.7 กลุ่มสำระกำรงำนำอำชีพ เกรด 2.5 ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
 6.8 กลุ่มสำระศิลปะ เกรด2.5  ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ  
 6.9 กลุ่มสำระภำษำตำ่งประเทศ (ภำษำท่ี 2) 
เกรด 2.5 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
*** 6.1-6.8 สำระพื้นฐำน  6.9 สำระเพิ่มเติม 
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7. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และจิตคติ         
ที่ดีต่องำนอำชีพ / พร้อมที่จะศึกษำต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

95 97 99 100 100 100 

1.2 ส่งเสริม
ผู้เรยีนเป็น                 
คนตงห่อ         
เป็นผู้น ำและ
ภำวะผู้น ำทีด่ี 
และมีคณุลักษณะ               
อันพึงประสงค ์

1.นักเรียนมีคณุลักษณะและคำ่นิยมที่ดีอยู่ระดับ
ดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

97 99 100 100 100 100 

2. นักเรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ               
ควำมเป็นไทย  อยู่ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ  

95 97 100 100 100 100 

3. นักเรียนสำมำรถร่วมกิจกรรมทีอ่ยู่ร่วมกัน
บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ  

95 100 100 100 100 100 

4. นักเรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและ              
จิตสังคม ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด                           
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

80 82 84 86 88 90 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

แผนงานหลัก ตัวชี้วัด 
ฐาน ค่าเป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนำครู                  
ให้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ 
ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพครู 
 
2.2 ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ         
ให้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์   
ตำมมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำน
ของโรงเรียน 

1. ครูที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนนุให้มี   
ควำมเชี่ยวชำญตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและ
มำตรฐำนวิทยฐำนะ ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  

78 80 85 90 93 96 

2. ครูที่จัดท ำแผนพัฒนำตนเองที่สอดคล้อง
กับสภำพกำรปฏิบัติงำน และควำมต้องกำร 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

100 100 100 100 100 100 

3. ครู บุคลำกร ที่ประชุมวิชำกำร / อบรม
พัฒนำตนเองตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศกึษำก ำหนด 
(20 ช่ัวโมง) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

78 80 83 86 90 95 

4. ครูร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ  
เข้ำร่วมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

78 80 83 86 90 95 

5. ครูที่น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ      
ที่ได้ จำกกำรพัฒนำตนเองมำพัฒนำ    
นวัตกรรม กำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อ
คุณภำพผู้เรยีน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

78 80 83 86 90 95 

6. ครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะทีสู่งขึ้นและ
ผ่ำนกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

78 80 83 86 90 95 

7. ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้                
ในชีวิตได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

78 80 83 86 90 95 

8. ครูมีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก        
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ   

78 80 83 86 90 95 

9. ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรยีน
อย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรยีน 
เไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

100 100 100 100 100 100 

10. ครูมีกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรบัปรุง         
กำรจัดกำรเรยีนรู้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

78 80 85 90 95 100 

11. ครูพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย/ี       
ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ใน                 
กำรเรยีนรู้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

100 100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนงานหลัก ตัวชี้วัด 
ฐาน ค่าเป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 พัฒนำ
หลักสตูร
สถำนศึกษำ                 
ที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำร
ของผู้เรียนและ
ควำมต้องกำร             
ของท้องถิ่น         
ตำมสภำพควำม
เป็นจริงอย่ำง
เหมำะสม 

1. สถำนศึกษำ วิเครำะห์หลักสูตร 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
หรือผลกำรเรียนรู้ น ำไปจดัท ำค ำอธิบำย
รำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรเรียนรู้  ไม่น้อยกว่ำ             
ร้อยละ  

85 87 89 91 92 93 

2. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสตูร
สถำนศึกษำเทียบเคียงมำตรฐำนสำกลและ
พัฒนำผู้เรียนใหม้ีศักยภำพเป็นพลโลก                
ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

1 2 2 2 2 2 

3. สถำนศึกษำมีกำรนเิทศ ก ำกับตดิตำม
และประเมินกำรใช้หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง 
นอกจำกน้ันน ำผลมำปรับปรุง พัฒนำ
หลักสตูรโดยใช้กระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ                 
น ำไปสู่ควำมยั่งยืนและเป็นแบบอย่ำง                 
ในวงกว้ำงได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80 83 86 89 92 95 

4. สถำนศึกษำมีหรือจดัท ำหลักสตูร
สถำนศึกษำ ที่ไดร้ับควำมเห็นชอบ                           
จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในแต่ละ              
ปีกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80 83 86 89 92 95 

5. สถำนศึกษำมีหลักสูตร                 
ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ,
หลักสตูรท้องถิ่น สนองตอบต่อศักยภำพ
ผู้เรยีน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80 83 86 89 92 95 

3.2 พัฒนำ 
ปรับปรุงระบบ
บริหำรจดักำร              
ให้มี
ประสิทธิภำพ
ตำม
มำตรฐำนสำกล 
 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสยัทัศน์ และ 
พันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 

80 83 86 89 92 95 

2. กำรติดตำมและประเมินผล ระบบ
บริหำรจดักำรคณุภำพของสถำนศกึษำ     
ไม่น้อยกว่ำปลีะ 2 ครั้ง 
 
 

2 2 2 2 2 2 
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แผนงานหลัก ตัวชี้วัด 
ฐาน ค่าเป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

 3. ครูที่เข้ำร่วมด ำเนินกำรพัฒนำวชิำกำร             
ที่เน้นคุณภำพผู้เรียน ตำมหลักสูตร 
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 

80 83 86 89 92 95 

4. พัมนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ          
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ              
กำรเรยีนรู้ ไม่น้อยกว่ำปีละ 2 ครั้ง 

2 2 2 2 2 2 

3.3 พัฒนำ 
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
สภำพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้
เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้   
ทุกระดับชั้นหรือ
กลุ่มสำระวิชำ 

1. สถำนศึกษำพัฒนำช้ันเรียนใหเ้หมำะสม 
ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

80 83 86 89 92 95 

2. สถำนศึกษำมีเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต             
แบบควำมเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นท่ี
ของโรงเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80 83 86 89 92 95 

3. สถำนศึกษำมีห้องสมดุแหล่งเรยีนรู้     
ที่มีสภำพแวดล้อม/บรรยำกำศเอื้อ               
ต่อกำรใช้บริกำร มสีื่อท่ีเพียงพอเหมำะสม 
ทันสมัยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอ่ำน              
กำรเรยีนรู้และกำรค้นคว้ำ                 
อย่ำงหลำกหลำย โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำใช้
เพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80 83 86 89 92 95 

4. สถำนศึกษำมีห้องเรียนอเิล็กทรอนิกส์
มัลตมิีเดยี (Electronics Multi-Media 
Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏบิัติกำร 
และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมยั                 
เน้นควำมเป็นเลิศของนักเรยีน                              
ตำมกลุม่สำระอย่ำงพอเพียง โดยได้รับ                
กำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำปลีะ 2 ครั้ง 

1 2 2 2 2 2 

5. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลบ ำรุงรักษำ
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ
และด ำเนินกำรอย่ำงมี ประสิทธิภำพ                     
ไม่น้อยกว่ำปลีะ 2 ครั้ง 

2 2 2 2 2 2 

6. นักเรียนมีควำมพึงพอใจสภำพแวดล้อม                 
ทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรเรยีนรู้ 
ของโรงเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

85 87 89 91 92 93 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ 
 

แผนงานหลัก ตัวชี้วัด 
ฐาน ค่าเป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 พัฒนำ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน      
ควำมร่วมมือ
กำรจัดใน
กำรศึกษำกับ
เครือข่ำยทั้งใน
ประเทศและ 
ต่ำงประเทศ 

1. สถำนศึกษำมีเครือข่ำยร่วม
พัฒนำและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ จ ำนวนปลีะ 2 ครั้ง 

 

2 2 2 2 2 2 
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ส่วนที่ 5 
โครงการ / กิจกรรม ระยะ 5 ปี 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนตงห่อ มีสมรรถนะสูง สื่อสำรได้หลำยภำษำ เป็นผู้น ำและ   
                ภำวะผู้น ำที่ดี มีสุขภำพ มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

แผนงานหลัก โครงการหลัก มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนำ  
สมรรถนะของผู้เรียน           
กำรสื่อสำรทำงภำษำ                  
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรยีน 

1. โครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำ
ศักยภำพผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ของผู้เรียน 

กลุ่มบรหิำรวิชำกำร 

2. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน 
3. โครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำร
เรียนรูภ้ำษำตำ่งประเทศท่ี 2 (จีน 
ญี่ปุ่น เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส          
เกำหลี ) 
4. โครงกำรนำนำชำติ ( IP, IPC ) 
5. โครงกำรห้องเรียนพิเศษ  SMTE 

1.2 ส่งเสริมผู้เรียน              
เป็นคนตงห่อ  เป็นผู้น ำและ   
มีภำวะผู้น ำที่ดี และ                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

6. โครงกำรส่งเสรมิภำวะผู้น ำ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ของผู้เรียน 

กลุ่มบรหิำรกิจกำร
นักเรียน 
กลุ่มบรหิำรวิชำกำร 
/ งำนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

7. โครงกำรส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะ                    
อันพึงประสงค ์
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   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

แผนงานหลัก โครงการหลัก มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนำครู ให้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพครู 
 

1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครู 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้                    
มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลุ่มบรหิำรงำน
บุคคล 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนำบุคลำกรทำงกำร        
ศึกษำ ให้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ตำมมำตรฐำน                     
กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 

2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกร ตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 

กลุ่มบรหิำรงำน
บุคคล 
 

 

    กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานหลัก โครงการหลัก มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

3.1 พัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้เรียน
และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่นตำมสภำพควำมเป็น
จริงอย่ำงเหมำะสม 

1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสู่                 
ควำมเป็นเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
3. ด ำเนินงำนพัฒนำ งำนวิชำกำร               
ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน ตำม
หลักสตูรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มบรหิำร
วิชำกำร 

3.2 พัฒนำ ปรับปรุงระบบ
บริหำรจดักำรใหม้ี
ประสิทธิภำพตำม
มำตรฐำนสำกล 
 

2. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรโรงเรยีนมำตรฐำนสำกล                 
ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคณุภำพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 

กลุ่มบรหิำร
วิชำกำร/บุคคล
และงบประมำณ/
ทั่วไป/กิจกำร
นักเรียน 

3.3 พัฒนำ ส่งเสริมและ
สนับสนุนสภำพแวดล้อมใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ทุกระดบัช้ัน   
หรือกลุ่มสำระวิชำ 

3. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง                
ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี 
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
5.จัดสภำพแวดล้อมและสังคมที่เอือ้
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

กลุ่มบรหิำร
วิชำกำร/ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ  
 

แผนงานหลัก โครงการหลัก มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 พัฒนำ ส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมร่วมมือใน
กำรจัดกำรศึกษำกับ
เครือข่ำยทั้งในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ 

1. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย                   
ควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
7. กำรสร้ำงเครือข่ำย                    
ร่วมพัฒนำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

กลุ่มบรหิำร
วิชำกำร/ทั่วไป/
กิจกำรนักเรยีน 
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ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

 

  แผนพัฒนำคุณภำพจัดกำรศึกษำ ระยะเวลำ 5 ปี (ปีงบประมำณ 2566-2570)   ของ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต จะเป็นกรอบทิศทำงในกำรน ำสู่กำรปฏิบัติที่ส ำเร็จ เพ่ือบรรลุตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรโดยวำงกรอบกำร
ด ำเนินงำนดังนี้  

1. การบริหารจัดการน าไปสู่ความส าเร็จ โดยใช้รูปแบบ POLARIS MODEL  
    POLARISMODEL คือ กำรยกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทำงโรงเรียนได้น ำรูปแบบ 

กำรพัฒนำองค์กรสังคมยั่งยืน SDG/POLARIS MODEL เพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพผู้เรียนของโรงเรียน                  
สตรีภูเก็ต ให้เกิดคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือก้ำวสู่ TQA  (Thailand Quality Award) เน้นพัฒนำ
ครูให้ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ทันยุคทันสมัย มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ  5 steps                        
เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มุ่งสู่กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ และวิสัยทัศน์ น ำองค์กรสู่สังคมยั่งยืนต่อไป 
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          POLARISMODEL 
P  (Plan)        คือ กำรวำงแผน 
O  (Observation)    คือ กำรสังเกตกำรณ์ 
L  (Learning)        คือ กำรเรียนรู้  
A  (Action)        คือ กำรด ำเนินกำร 
R  (Report)        คือ กำรรำยงำนผล 
I  (Integration)       คือ กำรบริหำรแบบบูรณำกำร 
S  (Success)        คือ ควำมส ำเร็จ 

 
2. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

1. กำรมีเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันของผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร ตำมทิศทำง                 
ของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์  

2. กำรชี้แจง ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจสำระส ำคัญของแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนได้ทรำบอย่ำงชัดเจน เพ่ือกำรมีส่วนร่วมและร่วมขับเคลื่อน                         
กำรจัดกำรศึกษำ 

    3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ตลอดจนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภำยใน 
– ภำยนอก สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน แปลงกลยุทธ์             
สู่กำรปฏิบัติในรูปของแผนงำน โครงกำร กิจกรรมที่จะน ำพำไปสู่ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน 

4. ประสำนงำน ระดมทรัพยำกร สนับสนุน ในกำรจัดกิจกรรม โครงกำร ที่ก ำหนด                      
ในแผนปฏิบัติกำรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม   

5. ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เสนอโครงกำร มีกำรบริหำรปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินควำมเสี่ยง 
อันจะเป็นอุปสรรคขัดขวำงควำมส ำเร็จไว้ล่วงหน้ำ พร้อมทั้งก ำหนดแนวทำงป้องกัน แก้ไข 
      6. กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ด้วยเทคนิควิธีกำรใหม่  ๆ                  
สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 
               7. ปรับปรุงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้สอดรับกับนโยบำยที่เกี่ยวข้อง  
และของหน่วยงำนต้นสังกัด  

3 . การติ ด ตามประเมินผล การด า เนิ น การตามแผน พัฒ นาคุณ ภาพ การศึ กษ า 

       1. การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี  
           1.1 ติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำน / 
โครงกำร ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร  
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           1.2 ก ำกับติดตำม และประเมินผลกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน ว่ำเป็นไปตำมงำน/
โครงกำร ที่ก ำหนดไว้ พร้อมแก้ไขปัญหำ อุปสรรคที่อำจเกิดข้ึน  
           1.3 กำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน / โครงกำร ว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำร เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดที่ก ำหนดมำกน้อย เพียงใด และ จัดท ำรำยงำนโครงกำร 
           1.4 จัดท ำปฏิทิน ที่ก ำหนดช่วงเวลำด ำเนินกิจกรรม โครงกำรแต่ละไตรมำส และติดตำม
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียนภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
                  1.5 จัดท ำ จัด เก็บข้อมูล สำรสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  สำมำรถให้บริกำร                         
ได้ตรงตำมควำมต้องกำรและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  

       1.6 จัดท ำวิจัยภำพรวม เพ่ือประเมินกำรด ำเนินงำนตลอดปีกำรศึกษำ ที่สอดคล้อง                     
กับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ผู้ร่วมประเมินประกอบด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู                        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ น ำมำสู่กำรปรับปรุง ในด้ำนต่ำง ๆ ในปีกำรศึกษำต่อไป  
         2. การติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

            2.1 เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ โรงเรียนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนพัฒนำกำรศึกษำ                   
โดยพิจำรณำจำกผลตัวชี้วัดแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของโรงเรียน เพ่ือตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยที่โรงเรียน
ก ำหนดในแต่ละปีกำรศึกษำ น ำมำสู่กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  รำยงำนผล                     
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปีสู่สำธำรณะชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวน มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
ของโรงเรียน หรือแก้ไขให้เหมำะสมก่อนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครั้งต่อไป  

           2.2 จัดให้มีกำรทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งอยู่ในช่วงสิ้นปีงบประมำณที่ 2 
(ปีงบประมำณ 2567 หรือตำมควำมเหมำะสม) เพ่ือทบทวนควำมก้ำวหน้ำ ตลอดจนปัญหำ อุปสรรค 
รวมถึงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย อีกท้ังรองรับควำมเปลี่ยนแปลงจำกทุกด้ำนในอนำคต 

             2.3 กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นกำรประมวลผลแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 5 ปี 
เมื่อสิ้นสุดปี 2570 เพ่ือสรุปผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นตลอด
ช่วงเวลำ 5 ปีกำรศึกษำ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูล สำรสนเทศประกอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำครั้งต่อไป 
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คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2566 – 2570    46 
 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2566 – 2570    47 
 

 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2566 – 2570    48 
 

 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2566 – 2570    49 
 

 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2566 – 2570    50 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2566 – 2570    51 
 

วิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


