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ค ำน ำ 
 

  การจัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเพราะข้อมูล
สารสนเทศแสดงถึงการพัฒนางานต่าง ๆ ในโรงเรียน ที่จะน าไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา                        
ของโรงเรียน  เป็นการช่วยให้สามารถตัดสินใจก าหนดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุง  แก้ไข                       
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ถูกต้อง ตามสภาพความเป็นจริง  เนื่องด้วยการศึกษา                         
เป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  การตัดสินใจและการวางแผนจึงต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศ        
ที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ  โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด 
จึงได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  

สารสนเทศฉบับนี้  จัดท าขึ้นด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน                             
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป   ขอขอบคุณคณะท างานและบุคลากร                    
ทุกกลุ่มท่ีช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์ 
 
        
 
 
 

(นายปัญญา  หัตถิ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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  สำรบัญ (1) 
               หน้ำ 

ค ำน ำ           ก 
สำรบัญ           ข 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป         1 
 ประวัติและผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต      1 
 ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน       13 
 ปรัชญา , สีประจ าโรงเรียน , ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน    13 
 เพลงประจ าโรงเรียน        13 
 แผนผังที่ตั้งโรงเรียนสตรีภูเก็ต       14 
 แผนผังโรงเรียนสตรีภูเก็ต        15 
 คณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต       16 

ส่วนที่ 2  สภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรโครงสร้ำงกำรบริหำร    17 
 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน       17 
 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน        18 
 คณะกรรมการองค์กรพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต    21 
 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต   22 
 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต   23 
 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต    24 
 รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต  25 
 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ต   26 

ส่วนที่ 3  แนวกำรจัดกำรศึกษำ        27 
 วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์       27 
 อัตลักษณ์, เอกลักษณ,์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์     27 
 กลยุทธ์ของโรงเรียน, วัฒนธรรมแห่งคุณภาพโรงเรียนสตรีภูเก็ต   28 
 นโยบายและ จุดเน้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต      29 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน       30 
 ข้อมูลนักเรียน         33 
 ข้อมูลครูและบุคลากร        38 
 ข้อมูลอาคารสถานที่        55 
 แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก       57 
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สำรบัญ (2) 
               หน้ำ 

 ข้อมูลทุนการศึกษา        58 
 ข้อมูลด้านงบประมาณ        62 
 โครงสร้างเวลาเรียน        64 

ส่วนที่ 4  ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2564 
 การรับบริการด้านสุขภาพของนักเรียน      65 
 การขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก      68 
 การพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2564      68 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่      74 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564   77 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของกลุ่มสาระ    41 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาพ้ืนฐานในระดับ 2.5 ขึ้นไป   95 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน    96 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      97 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    98 
 ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2564       100 
 จ านวนนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อของ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564  108 
 จ านวนนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อของ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564  109 
 จ านวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย   110 

ภำคผนวก 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2564   113 
 คณะผู้จัดท า         116 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

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 
เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
 หลักสูตรการเรียนมีดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 -  โครงกำรนำนำชำติ (International Program) 

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

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

  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยำรัษฎำนุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศำภิบำลมณฑลภูเก็ต  
ร่วมกับคณะกรรมกำรสตรี ได้จัดหำเงินเพ่ือสร้ำงโรงเรียนส ำหรับสตรีขึ้น ณ สถำนที่บริเวณ ถนนสตูล 
เชิงเขำรัง  เมื่อ พ.ศ.2452 โดยได้วำงศิลำฤกษ์จำรึกไว้ว่ำ  “โรงเรียนษัตรี สร้ำงปี 127” และในขณะที่
อำคำรเรียนยังก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ ได้สร้ำงเรือนไม้ชั่วครำวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตเพ่ือให้นักเรียน     
ได้ใช้เรียน เปิดสอนเฉพำะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชเจ้ำฟ้ำมหำวชิรำวุธสยำมมกุฎ                 
รำชกุมำร เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอำคำร และพระรำชทำนนำมโรงเรียนว่ำ “ปลูกปัญญำ”                     
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” เมื่อเวลำผ่ำนไป
หลำยปีเกิดปัญหำสถำนที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอกับนักเรียน พ.ศ.2492 นำงเย็นจิต  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสมัยนั้น จึงขยำยพ้ืนที่ โดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบำลนครภู เก็ต                 
ย้ำยโรงเรียนมำตั้งท่ีสถำนที่ปัจจุบัน คือ ถนนด ำรง ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีท่ีดิน 15 
ไร่  เมื่อพ.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               
เป็นกำรส่วนพระองค์  ได้พระรำชทำนเงินพร้อมพระรูปสมเด็จพระมหิตลำธิเบศรอดุลยเดชวิกรม                   
พระบรมรำชชนก แก่โรงเรียน โดยมีผู้อ ำนวยกำรเกียรติศักดิ์ ปิลวำสน์ คณะครู บุคลำกรและนักเรียน
เฝ้ำรับเสด็จฯ                                                                                                                    

พ.ศ.2549  สมเด็จพระรำชำธิบดีและพระรำชินีแห่งสวีเดน เสด็จพระรำชด ำเนินเป็นกำร                  
ส่วน พระองค์เพ่ือทรงเยี่ยมและพระรำชทำนทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนผู้ประสบภัยสึนำมิ  
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  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” ซึ่ ง เป็นอำคำรเรียน 7 ชั้นสร้ำง                              
ด้วยงบประมำณของ สพฐ. และเงินบริจำค  โดยมีผู้อ ำนวยกำรเกียรติศักดิ์ ปิลวำสน์  เป็นผู้ด ำเนินกำร                    
ในกำรระดมทุน  และในปีเดียวกัน พระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ เสด็จเยือนศูนย์ข้อมูล
สำรสนเทศสึนำมิและพิพิธภัณฑ์พืชแห้ง พร้อมคณะอัยกำรผู้ช่วยรุ่นที่ 39     
  พ.ศ.2552  จัดงำนเฉลิมฉลอง “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต” และคณะรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษำธิกำรกลุ่มประเทศอำเซียน เยี่ยมชมศึกษำดูงำนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  พ.ศ.2553  ก ำหนดใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต พุทธศักรำช 2553 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ภำยใต้หลักกำรของโรงเรียน “มุ่งสู่สำกล บนฐำนไทย                   
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์(SSP) เพ่ือพัฒนำให้นักเรียน  
เป็นนักวิทยำศำสตร์ตำมนโยบำยของรัฐ และปรับหลักสูตรภำคภำษำอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
เป็น International Program: IP 
  พ.ศ.2554  ปรับหลักสูตรภำคภำษำอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 เป็น Intensive English 
Program: IEP 
  พ.ศ.2555  เปิดอำคำร “หลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต” ซึ่งเป็นอำคำรเอนกประสงค์                      
ทรงชิโนโปรตุกีส 2 ชั้น สร้ำงด้วยงบประมำณ จำกรำยได้กำรจัดสร้ำงวัตถุมงคล รูปเหมือน                    
หลวง พ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต โดยมีผู้อ ำนวยกำรเกียรติศักดิ์ ปิลวำสน์ เป็นผู้ด ำเนินกำร 
  พ.ศ.2556   สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิด 
“อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550” เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2556  และในปีนี้                  
ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประนีประนอมข้อพิพำทในโรงเรียน”  
  พ.ศ.2560  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO 
BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 โดยมี ผู้อ ำนวยกำรเสถียร                
พลเยี่ยม  คณะครู บุคลำกรและนักเรียนรับเสด็จ 

พ.ศ.2562  จัดสร้ำงเสำธงโรงเรียนที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ สพฐ. มีส่วนสูงไม่เกิน 18 เมตร 
โดยได้รับกำรสนับสนุน งบประมำณจ ำนวน 700,000 บำท จัดสร้ำงโดยคุณธ ำรงค์  งำนทวีในนำมบริษัท 
งำนทวี จ ำกัด และวันที่ 29 เมษำยน 2562  ผู้อ ำนวยกำรเสถียร  พลเยี่ยม ได้ประกอบพิธีบวงสรวง                  
ตั้งเสำธง โดยมีครูและบุคลำกรร่วมพิธี 
 ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลยึดหลักปรัชญำ
ขอ ง เ ศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง  ภ ำย ใต้ ก ำ ร บริ ห ำ ร ง ำน โดย  น ำยปัญญำ   หั ต ถิ  ผู้ อ ำ น ว ยกำร                                    
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลำคม 2562  
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ผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

  กระทรวงศึกษำธิกำรคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละเขต พ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเข้ำรับรำงวัล
พระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับรำงวัล
โรงเรียนพระรำชทำน ในปี พ.ศ.2523, 2525, 2526, 2527, 2536, 2540, 2544, 2548, 2552,  2556, 
2560 และ 2564 รวม 12 ครั้ง และโล่ทองโรงเรียนพระรำชทำน 3 ปีซ้อน  รวม 3 ครั้ง   

พ.ศ.2521 – พ.ศ.2530  ผู้อ านวยการสว่าง  ปานม่ัน 

พ.ศ.2523 –2527 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัล
พระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่ ประจ ำปีพ.ศ.2523, 2525, 2526 และ 2527 รวม 4 ครั้ง 
และรับโล่ทองโรงเรียนพระรำชทำน ครั้งที่ 1  

พ.ศ.2528    - รับโล่รำงวัลประเภทกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ระดบัมัธยมศึกษำ
ตอนต้นดีเด่นจำกสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ.2530 – พ.ศ.2535  ผู้อ านวยการสุภางค์  เขียวหวาน 

พ.ศ.2531    - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ดีเด่น   
ระดับจังหวัดและระดับเขต 

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

พ.ศ.2536    - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับกำรคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัล
พระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่  ประจ ำปี พ.ศ.2536  ครั้งที่ 5 

พ.ศ.2540 – พ.ศ.2545  ผู้อ านวยการรานี  วิสูตรธนาวิทย์ 

พ.ศ.2540 - โรงเรียนเข้ำรับโล่พระรำชทำนเพ่ือจัดท ำป้ำย “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”                 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตน      
รำชสุดำฯ   สยำมบรมรำชกุมำรี 
       - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัล
พระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่  ประจ ำปีพ.ศ.2540  ครั้งที่ 6 
 - วงโยธวำทิตเหรียญเงินแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2541 - ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรมสำมัญศึกษำให้เป็น 1 ใน 13 โรงเรียน สังกัด                     
กรมสำมัญศึกษำ ที่เข้ำโครงกำรน ำร่องจัดกำรระบบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เข้ำสู่มำตรฐำน ISO 14001 
 - รับเกียรติบัตรชนะเลิศโรงเรียนปฏิรูปกำรศึกษำ ระดับเขตกำรศึกษำ 4 
 - รับรำงวัลชนะเลิศหน่วยงำนดีเด่น ของเขตกำรศึกษำ 4 ดังนี้ งำนวิชำกำร             
งำนธุรกำร งำนปกครอง งำนบริกำร งำนแนะแนว งำนห้องสมุด งำนโสตทัศนศึกษำ งำนทะเบียน  
งำนสำรสนเทศ หมวดภำษำอังกฤษ หมวดภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 และหมวดกิจกรรม 
 - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกำญจนำภิเษกดีเด่น 
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พ.ศ.2542  - รับรำงวัลกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมมำตรฐำน ISO 14001 ตำมนโยบำยของอธิบดี
กรมสำมัญศึกษำ ประเมินโดย SGS International Certification Services Ltd. ประเทศอังกฤษ 
 - โครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยชนะเลิศระดับประเทศ 
 - สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ.2544 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือก จำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัล
พระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่  ประจ ำปีพ.ศ.2544 ครั้งที่ 7 และรับโล่ทองพระรำชทำน 
ครั้งที่ 2 

 - ได้รับเกียรติบัตรสถำนศึกษำจัดจริยศึกษำดีเด่น ประจ ำปี 2544 
พ.ศ.2545 รับรำงวัลดีเด่นด ำเนินงำนป้องกันปัญหำยำเสพติดได้ประสบควำมส ำเร็จ  

พ.ศ.2545 – พ.ศ.2547  ผู้อ านวยการผ่องศรี  เรืองดิษฐ์ 

พ.ศ.2546 - รับโล่โรงเรียนได้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพดีเด่น  
ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
                          - รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่ำได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
ระดับ ทอง 
                         - รับประกำศเกียรติคุณชั้นที่ 3 เพ่ือแสดงว่ำเป็นสถำบันที่ให้ควำมร่วมมือจัดหำ       
ผู้บริจำคโลหิต  เป็นหมู่คณะนำนกว่ำ 5 ปี ติดต่อกัน 

พ.ศ.2547 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมดีเด่นเพ่ือเสริมอำชีพ ในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมดีเด่นด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พ.ศ.2547 – พ.ศ.2554  ผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์ 

พ.ศ.2548    -  โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัล 
พระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่  ประจ ำปี พ.ศ.2548  ครั้งที่ 8 

 - รับรำงวัลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับ        
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประเภทโรงเรียนขนำดใหญ่ 

พ.ศ.2549 - รับรำงวัล สถำนศึกษำที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวพระรำชด ำริ                   
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ตำมโครงกำร 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  รำงวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมของภำคใต้ และรำงวัล
เหรียญเงินระดับประเทศของคุรุสภำ 
 - ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพรอบที่ 2 จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำได้ ระดับ ดีมำก 

พ.ศ.2551 - หนังสือ “ภูเก็ต” ตำมโครงกำรต ำรำและสื่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรำงวัล
เหรียญเงิน ในกำรประกวดผลงำนนวัตกรรม ประเภทสื่อของคุรุสภำ   
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พ.ศ.2552   - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัล
พระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่  ประจ ำปีพ.ศ.2552  ครั้งที่ 9 

 - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษำจัดนักเรียนน ำเสนองำน                  
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จัดเลี้ยงรับรอง และน ำชมแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต แก่รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษำธิกำรอำเซียนที่มำประชุมกลุ่มอำเซียน ณ โรงแรมเชอรำตัน จังหวัดภูเก็ต 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกระจำยอ ำนำจประเภทที่ 1 ล ำดับที่ 1 ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำภูเก็ต 
 -  ได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน                        
ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ำยโดยตรงกับคลังในระบบ 
GFMIS 
 - รับป้ำย “สถำนศึกษำพอเพียง 2552” จำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
 - รับเกียรติบัตรรำงวัลเหรียญทอง นวัตกรรมประเภทกำรบริหำรจัดกำรชื่อ 
“รูปแบบกำรบริหำรปัจจัยเสี่ยงเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนสตรีภูเก็ต” จำกกำรประกวด ใน
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคใต้ 

พ.ศ.2553 - รับรำงวัลโรงเรียนเพียรเพิ่มผลผลิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ จำกสถำบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2553 
 - ได้รับคัดเลือกจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวง  
ศึกษำธิกำร (สพฐ.) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียน และ Education Hub 1 ใน 14 แห่งของประเทศและ                   
เป็นตัวแทนสพม.เขต 14 น ำเสนอผลงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง             
ของภำคใต้ ประจ ำปี 2553 จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 - เป็นตัวแทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 14 น ำเสนอผลงำน
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับภำคใต้  
 - ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ระดับทอง จำกส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 - โครงกำรยุวชนอำสำพัฒนำชุมชน ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษำ               
ตำมโครงกำร “โรงเรียนของพ่อ เล่ำเรื่องของพอเพียง ร้อยเรียงคุณภำพ” 

พ.ศ.2554 - ผ่ำนกำรประเมิน เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงในกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในสถำนศึกษำ จำกส ำนักงำนเขต พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 - ผ่ำนกำรประเมินระบบประกันคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน 
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) รอบ 3 
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พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556  ผู้อ านวยการปรีชา  หนูน้อย 

พ.ศ.2555 - ได้รับคัดเลือกจำกส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นโรงเรียน 1 ใน 62 โรงเรียนแรกของประเทศเข้ำโครงกำร
พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำสู่สำกล (High Performing Schools) 
 - เป็นโรงเรียนแกนน ำพัฒนำกำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัดภูเก็ต จำกส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 
 - เป็นโรงเรียนประชำธิปไตยตัวอย่ำง จำกส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์           
ของชำติ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 -  โ ครงกำร เยำวชนสืบสำนวัฒนธรรมท้ องถิ่ นภู เ ก็ ต รั กษ์ สิ่ ง แวดล้อม                            
จำกส ำนักงำน เลขำธิกำร วุฒิสภำท ำเนียบรัฐสภำ 
 - โครงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                       
ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติในฐำนะเป็นผู้ที่มีผลงำนในกำรน ำเสนอควำมรู้                         
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม จำก วุฒิสภำ 
 - รำงวัลผลงำนนวัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เรื่อง ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่
ข้อมูลบำบ๋ำภูเก็ต จำก ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ  
 -  ร ำ งวั ล โ ร ง เ รี ยนที่ ส่ ง เ สริ มและพัฒนำกำร เ รี ยนกำรสอนภำษำ ไทย                  
โครงกำรรักษ์ภำษำไทย จำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ.   

พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557  ผู้อ านวยการอุเทน  จิตต์ส ารวย 

พ.ศ.2556  - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัล
พระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่  ประจ ำปี พ.ศ.2556 ครั้งที่ 11 และรับโล่ทองพระรำชทำน 
ครั้งที่ 3   

 - รำงวัล Best Practice Award กำรประกวดกิจกรรม โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมใหม่
เยำวชนร่วมใจต้ำนภัยทุจริต จำกคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
 - เป็นโรงเรียนประชำธิปไตยตัวอย่ำงรักษำสภำพ จำกส ำนักงำนเสริมสร้ำง
เอกลักษณ์ของชำติ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 - สถำนศึกษำดีเด่น กำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ประจ ำปี 2556 จำกศูนย์กำรฝึก 
นักศึกษำวิชำทหำรมณฑลทหำรบกท่ี 41 

พ.ศ.2557  - รำงวัลโรงเรียนประชำธิปไตยตัวอย่ำง ประจ ำปี 2557 ประเภทรักษำมำตรฐำน 
จำกส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
                         - โรงเรียนมีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET บรรลุเป้ำหมำยร้อยละ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ ระดบัเขตพ้ืนที ่
กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2556 
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                          - โรงเรียนมีพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET สูงสุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 
 - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับ 
ประเทศ ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 
 - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับ 
ประเทศ ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 

พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559  ผู้อ านวยการโกศล  ใสขาว 

พ.ศ.2558 - รำงวัล “โครงกำรรักษ์ภำษำไทย” เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2558                       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมำยุ                
ครบ  5 รอบ ในปี 2558 จำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ประกำศรับรองคุณภำพ 
OBECQA โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งมีทั้งหมด 62 โรงเรียนทั่วประเทศ 
  พ.ศ.2559 - ได้รับป้ำยโรงเรียนสุจริต และ ผลงำนวิจัยโรงเรียนต้นแบบโครงกำรโรงเรียน 
สุจริต จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน             
 - รับโล่รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
OBECQA ปี 2558 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

- โรงเรียนมีพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET บรรลุเป้ำหมำยร้อยละ5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม                      
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 
2559 

- โรงเรียนมีพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม                   
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3                    
ปีกำรศึกษำ 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม                        
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ระดับพ้ืนที่กำรศึกษำ                   
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 

พ.ศ.2559 – 2562  ผู้อ านวยการเสถียร  พลเยี่ยม 

พ.ศ.2560   - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัล
พระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่  ประจ ำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 11  

 -  รำงวัลโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติที่ เป็นเลิศระดับประเทศ ด้ำนพัฒนำ                
กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำกศูนย์สถำนศึกษำพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ    
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- รำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองอันดับ 2 “กำรคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจ ำปี 2560”ระดบัเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดโดย สพม. 14 

- รำงวัลชมเชย สำยสำมัญศึกษำ กำรประกวดธนำคำรโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
กำรออม ประจ ำปี 2560 จัดโดยธนำคำรออมสิน 
 - รับโล่ประกำศเกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่ำงด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยำกไร้ ฝ่ำยโครงกำร 
“The Heart of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2561  - รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภำคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง 
และระดับชำติ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ 
ด้ำนบริหำรจัดกำร จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 - รำงวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ กำรประกวดบรรยำยธรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ในงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวิสำขบูชำ วันส ำคัญ  สำกล
ของโลก ประจ ำปี 2561 เข้ำรับโล่พระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  จัดโดยกรม                                   
กำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหำนคร  

- รับโล่ประกำศเกียรติคุณสถำนศึกษำที่ส่ งเสริมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์                        
ของนักเรียน โครงกำรประเมินและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (TEDET) 

- รับเกียรติบัตรสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ ระดับดีเด่น ประเภทสถำนศึกษำ ขนำดใหญ่พิเศษ ระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประจ ำปี 2561 

- รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมน ำเสนอนิทรรศกำรผลงำนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ
คุณภำพของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (Intensive School) งำนนิทรรศกำรและเวทีศักยภำพโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ2561 ภำคใต้ (World–Class Standard School Symposium) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

- รับรำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2559 ผลงำนระดับดีเด่น ประเภท
สถำนศึกษำ สำขำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษำธิกำร 

- โล่รำงวัลชมเชยกำรคัดเลือกกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริมคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำประสบผลส ำเร็จด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด ประจ ำปี พ.ศ.2561 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 -  รั บ ร ำ ง วั ล  IOA AWARD ระดั บ เ ขต พ้ืนที่ ก ำ รศึ กษำ  ประจ ำปี  2 561                    
ดีเด่นประเภทสถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

พ.ศ.2562    - ผู้อ ำนวยกำรเสถียร  พลเยี่ยม และ นำงวิภำ  ตันมำนะตระกูล เข้ำรับโล่เชิดชู
เกียรติ “กรรมกำรและเลขำนุกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนดีเด่น ประจ ำปี 2561” และ โรงเรียน                       
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ได้รับประกำศเกียรติคุณบัตร ในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561  ของสมำคมกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมไดมอนด์พลำซ่ำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันเสำร์   
ที่ 27 เมษำยน 2562 

        -  รับมอบสำรตรำตั้ งกำรจัดตั้ งศูนย์ เ พ่ือกำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำ                         
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง ล ำดับที่ 112 จำกมูลนิธิครอบครัว
พอเพียง   

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการปัญญา  หัตถิ 

 พ.ศ.2562  - รับโล่ประกำศเกียรติคุณสถำนศึกษำที่ส่ งเสริมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์                     
ของนักเรียน และร่วมอบรมสื่อกำรเรียนกำรสอน จัดโดยโครงกำรประเมินและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ                 
ทำงคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (TEDET) 
 พ.ศ.2563 - รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS ภำคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง และ
ระดับประเทศ รำงวัลเหรียญทอง  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่     
ด้ำนบริหำรจัดกำร จัดโดย สพฐ. 
  -  คุณสรำยุทธ  มัสลัม ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
และผู้อ ำนวยกำรปัญญำ  หัตถิ ได้รับพิจำรณำคัดเลือกเป็น “ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ดีเด่น” และ “กรรมกำรและเลขำนุกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนดีเด่น” ประจ ำ ปี2562 จำกสมำคม
กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแห่งประเทศไทย 

- รับโล่รำงวัล ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) เฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 และกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียน (O-NET) บรรลุเป้ำหมำยร้อยละ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 ในเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำรกำรเสริมสร้ำงคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนสู่ศตวรรรษที่ 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) 
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- รับเกียรติบัตรเป็นเครือข่ำยอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE อ ำเภอเมืองภูเก็ต 
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยอ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต     

- รับรำงวัลเกียรติบัตร ระดับเงิน อันดับ 1 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สถำนศึกษำขนำดใหญ่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระดับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 

- รำงวัลทรงคุณค่ำ  สพฐ.  OBEC AWARDS ภำคใต้  ชนะเลิศเหรียญทอง  
สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร จัดโดย สพฐ. 
         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 ำนวยกำรโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับกำรคัดเลือกผลงำน 
“รูปแบบกำรนิเทศออนไลน์  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนสตรีภูเก็ต” ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม                
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สำมำรถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 
         พ.ศ.2565  - รำงวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเด่น” กำรประกวดสื่อสร้ำงสรรค์ต่อต้ำนทุจริตผ่ำนสื่อ
ภำพยนตร์สั้น ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำร
โรงเรียนสุจริต) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง 

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

- โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่ ประจ ำปี พ.ศ.2564  ครั้งที่ 12  
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ศักดิ์สตรีภูเก็ตหนึ่งเพชรรัตน์ 
เจิดจรัสธ ำรงคงศักดิ์ศรี 
สร้ำงปัญญำควำมงำมคุณควำมดี 
หนึ่งสตรีภูเก็ตเพชรแผ่นดิน 

 

  เนำวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์ 

 
 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 

ท้ำวเทพกษัตรีย์ศรีสุนทร 
      ศรีนครภูเก็ตเพียงเพชรฉำย 
      ลูกสตรีภูเก็ตคือเพชรพรำย 
      ร่วมสืบสำนศักดิ์ศรีวีรชนฯ 
 

       เนำวรัตน์   พงษไ์พบูลย ์
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ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
 
 

 

ตราโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
“ตราความเรืองปัญญา” 

เป็นอักษรย่อ  ส.ภ.ก. เปล่งรัศมีขจรขจาย 

ส.ภ.ก. 
ส.ภ.ก. คืออักษรย่อของโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

ปรัชญาโรงเรียน 
 

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

 

ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน       “ดอกชงโค”  
เพลงประจ าโรงเรียน 

เพลงมาร์ช ส.ภ.ก. 
 

ค ำร้อง   อำจำรย์เย็นจิต  ณ ตะกั่วทุ่ง                 ท ำนอง  One  Hundred  Song 
 

เรำสตรี / มีชื่อ / เด่นบันลือ / สมนำม /  
  สง่ำงำม / สถำน / กำรศึกษำ / - /  
  ส่งเสริม / มวลศิษย์ / อบรมเนือง / นิตย์มำ /  
  ศำสตร์และศิลป์ / วิทยำ / ปรีชำชำญ / - / 
  รักชำติไทย / ยิ่งชีวำ / พระศำสนำ /  มหำกษัตริย์ / 
  รักระเบียบ / เกียรติประวัติ / รักชื่อเสียง / ทุกด้ำน 
  นักกีฬำ / พลำนำมัย / ใจอำจหำญ / -  
  ช ำนำญ / - / มีชัยทุกที / - / 
  น้ ำเงินขำว / ร่วมจิต / ร่วมชีวติ / ขวัญใจ / 
  เทิดธง / เรำไว้ / เป็นสักขี / - / 
  เรำสมำน / เรำสมัคร / ร่วมกันสำ / มัคคี / 
  ส.ภ.ก. / เจริญรุ่งเรือง / เลื่องลือชำ / - / 
  คู่ฟ้ำ / - / ชั่วนิรันดร / - / 

 

ความรู้    คู่ความดี    มีสุขภาพ 
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แผนผังทีต่ั้งโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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แผนผังโรงเรียนสตรีภเูก็ต 
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คณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

 
 
 
 

 
                                                         

 

 
 
 
 
                                                                                                           

       

 

นางสาวพีรปภา  เลิศสกุล 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

นายสันติ  วงค์ไชยา 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

นางสาวรุ่งนภา  เลื่อมใส 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                  

และงบประมาณ 

 

นายปัญญา  หัตถิ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

ส่วนที่ 2  สภาพการบริหารและการจดัการโครงสร้างการบริหาร 
   

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดโครงสร้างสายงานการบริหารออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ    
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการศึกษา                 
ตามกรอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิ การ ด าเนินการ
ปฏิรูปการเรียนรู้  การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
และการบริหารจัดการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและความร่วมมือของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน               
สตรีภูเก็ต รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น  
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

       
      

    
     
           1. นายค้อ  ฤกษ์กลาง                    2. นายโส  สุรตั 
ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2452 – 2455      ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ พ.ศ.2456 – 2459 
 

 
         
 

 
           3. นางพินิจธนากร   ทรัพย์          4. นางเรือนแก้ว  สุนันทโกษา 
ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2460 - 2465         ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ พ.ศ.2465 – 2466 
 

 
 
 
 

          5. นายนั้ว (นิวัตร)  เกษตริกะ              6. นางบริหาร  สิกขกิจ  (จินดา สิทธิวานนท์) 

ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่  พ.ศ.2467 – 2471        ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ พ.ศ.2471 - 2472 

       
      

    
 
 

       
           7. นางสาวภูเก็ต ณ นคร               8. นายนั้ว (นิวัตร)  เกษตริกะ           
ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2472 – 2474  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ พ.ศ.2475 – 2476 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

 
          
 

            9. นางสาวอนงค์  สุคนธรส               10. นางประดับ ณ ถลาง (นางนงรัตน์  บุญยกิจ) 

ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2477 - 2480        ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ พ.ศ.2480 – 2487 

 
  
 
 
  

           11. นางเย็นจิตร  ณ ตะกั่วทุ่ง                   12. นางสว่าง  ปานม่ัน 

ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2487 – 2521 ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2521 – 2530 
 

       
      

    
      
           13. นางสาวสุภางค์  เขียวหวาน                           14. นางสาวสุรางค์  บุญฮก 
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2530 – 2535 ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ พ.ศ.2535 - 2540 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          15. นางสาวรานี  วิสูตรธนาวิทย์                          16. นางสาวผ่องศรี  เรืองดิษฐ์ 
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2540 – 2545 ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ พ.ศ.2545 – 2547 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 
          
 

 
 
 

           17. นายเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์           18. นายปรีชา  หนูน้อย 

ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2547 - 2554 ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2554 – 2556 
 

 
 
 

 
 

             19. นายอุเทน  จิตต์ส ารวย                    20. นายโกศล  ใสขาว 

ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2556 – 2557   ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2557 – 2559 

 
 

       
      

    
 
          21. นายเสถียร  พลเยี่ยม         22. นายปัญญา  หัตถิ 
 ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ พ.ศ.2559 – 2562   ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

คณะกรรมการองค์กรพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

 

  
 
  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสรายุทธ  มัลลัม 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

นายกิตติวงค์  จันทร์สัทธรรม 
  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

นายชัยพิทักษ์  อ๋ึงสินค้าตระกูล 
ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

นางสมใจ  คงคุณากร 
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

 

 

นายสิริโรจน์  วรรณวร 
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง         

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2565 

 

1.  นายสรายุทธ    มัสลัม   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
2.  นางวิภา    ตันมานะตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3.  นายสมชีพ    เทพอักษร  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
4.  นางรจนา    รักแต่งาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
5.  ดร.มานพ    ชาชิโย   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6.  นายอุรุพงศ์    ประทีป ณ ถลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7.  นายสมพร    ฉั่วสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8.  นางขวัญตา    คชรินทร์  ผู้แทนครู    กรรมการ 
9.  ดร.ศิริภัทรา    คูสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
10. นายสิริโรจน ์   วรรณวร  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน   กรรมการ 
11. พระครูโฆษิตวิหารธรรม บุญเสริม  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
12. พระครูประคุณสุดกิจ   พลจรัส  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
13. -     ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
14. นายธีระ    เจี่ยสกุล  ผู้แทน อปท.     กรรมการ 
15. นายปัญญา    หัตถ ิ   ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีภเูก็ต กรรมการและเลขานุการ 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

1. นายกิตติวงค ์  จันทร์สัทธรรม  นายกสมาคมฯ 
2. นายปัญญา       หัตถิ   อุปนายกฯ คนที่ 1 
3. นายส าราญ   สิงห์ทอง   อุปนายกฯ คนที่ 2 
4. นายสันติ   วงค์ไชยา  เหรัญญิก 
5. นายศิริเลิศ   เอ้งฉ้วน   ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6. นางสาวกุลธิดา    พรมทอง  นายทะเบียน 
7. นายดอน    ลิ้มนันทพิสิฐ  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
8. นางสาวจันทราพร เพชรจ านงค์  ปฏิคม 
9. นางสาวจินตนา    มังคะลา   ผู้ช่วยปฏิคม 
10. นางวัชราพร  กุลสิริอิทธิกร  ประชาสัมพันธ์ 
11. นายลิขิต    หล้าแหล่ง  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
12. นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน   เลขานุการ 
13. นางสาวจริยา  ถาวร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวอุษา  ศรีสวัสดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายบุญนึก   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการ 
16. นางนาฎยา    อักษรเพียร  กรรมการ 
17. นายธีระศักดิ ์   เอียดชูทอง  กรรมการ 
18. ด.ต.บุญพบ  กิ่งมาลา   กรรมการ 
19. นางสาวพีรปภา  เลิศสกุล   กรรมการ 
20. นางสาวพรรณทิภา ทองนวล  กรรมการ 
21. นายเด่น   นวลปาน  กรรมการ 

 

ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
1. นายบัณฑูร  ทองตัน    
2. นางรุ่งนภา  พุฒแก้ว 
3. นางกิระนุช  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา 
4. นายอมรินทร์  ศรัณยสกุล 
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สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

1. นางสมใจ   คงคุณาการ  นายกสมาคม 
2. นางสาวลลินทิพย์  ศุภพฤกษ์  อุปนายก1 
3. นางศิริรัตน์   วิทยาพิเชฐ  อุปนายก2 
4. นางเฉลิมรัตน์  ดิลกแพทย์  อุปนายก3 
5. นางสาวส่องศรี   บ ารุงถิ่น   เลขานุการ 
6. นางสาวอุทัยวรรณ  ทรัพย์สุนทรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางพรรณงาม   คงส าราญ  เหรัญญิก 
8. นางสุพรรณี   สวัสดิรักษ์  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
9. นางสาววาสนา   กุณฑลเบ็ญจะ  บัญชี 
10. นางสาวดารณี   เอกเสน   วิชาการ 
11. นางสาวพวงผกา  เขียวคราม  ผู้ช่วยวชิาการ 
12. นางสาวสมจิต   จิตเสรี   ผู้ช่วยวชิาการ 
13. นางสาวอริยะ   งานวงศ์พาณิชย์  ปฏิคม 
14. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ตันอธิคม  ผู้ช่วยปฏิคม 
15. นางทิพาภรณ์   ธนาภิบาลวงษา  ผู้ช่วยปฏิคม 
16. นางสาวจินตนา  สมใจ   ฝ่ายทะเบียน 
17. นางวิรัลพัชร   กมลศุภพาณิชย์  ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน 
18. นางอารยา   กิ่งแก้ว   ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน 
19. นางสาวกานต์มณี  อุดมเวช   ประชาสัมพันธ์ 
20. นายลิขิต   หล้าแหล่ง  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
21. นางสาวภัสรา   แก้วบ ารุง  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
22. นางสมพิศ   ถิ่นสาคู   ฝ่ายจัดหารายได้ 
23. นางสาววรรณประภา  สุขสมบูรณ์     ฝ่ายจัดหารายได้ 
24. นางสาวพรรณทิพย์  เสรีพงษากร   ฝ่ายจัดหารายได้ 
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มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
คณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
 

คุณชัยพิทักษ์ 
คุคุณนันทินี 
คุณเบญจวรรณ 
คุณสมจิตร 
คุณวิสุทธิ์ 
คุณจรินทร์ 
คุณทรงวุฒิ 
คุณอรุณวรรณ 
คุณอรุณรัตน์ 
คุณณัฐวัฒน์ 
คุณยุพิน 
คุณอัญชลี 
คุณกิตติ 
 

อภิชิตสิทธิกุล 
เกิดวงศ์บัณฑิต 
ตันภานุวัตร 
ศักดิ์ศรีทวี 
จงชูวงศ์ 
นิจย์กิจสมบูรณ์ 
หงษ์หยก 
เสรีเสถียรทรัพย์ 
รักแต่ตระกูล 
ไผทรัตนเศรณี 
คาหะปะนะ 
จารุจินดา 
พฤฒิสืบ 
 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและเลขานุการ 
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เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ต                        

ปีการศึกษา 2565 
 

1. นายสิริโรจน ์  วรรณวร   ประธาน 
2. นายสมหมาย    เนาว์ไพร  รองประธาน คนที่ 1 
3. นางสาวนภัสวรรณ   สิงด า   รองประธาน คนที่ 2 
4. นางสาวใจดาว   ตันฑวรักษ์  เลขานุการ 
5. นางสาวพิสมัย    ตันสกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวจุฑารัตน์   ช่างเหล็ก  ประชาสัมพันธ์ 
7. นางชลิฐา    ภาษ ี   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
8. นางสาวจุฑาลักษณ์ จุติศัพย์   นายทะเบียน 
9. นางสาวกานต์มณี  อุดมเวช   ปฏิคม 
10. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์   หนูผึ้ง   กรรมการกลาง 
11. นายนรินทร์    สมาน   กรรมการกลาง 
12. นางสาวจริยา    ถาวร   กรรมการกลาง 
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 ส่วนที่ 3 แนวการจัดการศึกษา  
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 “ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง" 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม บนวิถีพอเพียง                  
2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลและสามารถใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์ (Purpose)               
1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาความรู้ เจตคติ สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัด                 

การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
3. มีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. มีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)   
“ เป็นเลิศทางภาษา สื่อสารความเป็นภูเก็ต ” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)  
“ ยิ้มง่าย ไหว้สวย มีจิตสาธารณะ ” 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต    
3. มีวินัย     
4. ใฝ่เรียนรู้      
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน (Strategy) 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม 
   1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี 
1.4 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัด
  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.1 ส่งเสริมครูและบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2 ส่งเสริมครูและบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร พัฒนาสื่อนวัตกรรมรวมถึงใช้เทคโนโลยีส าหรับ 
      การเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล           
3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา    
      ด้วยระบบคุณภาพ 
3.2 ส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
3.3 พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี  

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ 
  4.1 สร้างเครือข่ายการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 

4.2 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและตา่งประเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
4.3 ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

วัฒนธรรมแห่งคุณภาพโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
1. ต้องให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมาย 
2. สนใจในเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน 
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจงานที่ปฏิบัติ 
4. เน้นการท างานเป็นทีม 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
6. ให้ความส าคัญกับข้อมูลและความเป็นจริง 
7. มุ่งปฏิบัติงานในเชิงรุก 
8. การมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร 
9. การบริหารระบบคุณภาพแบบองค์รวม 
10. การมุง่เน้นที่กระบวนการ 
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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 สู่ความเป็นพลเมืองโลก 
     (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 ของเศรษฐกิจพอเพียง  
      (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) 
 

8  จุดเน้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต (Focal  Points of Satree Phuket School) 
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) 
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4. การบริหารจัดการศึกษาภายใต้ 10 ระบบ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
    (Educational management under 10 systems to develop learners to meet the 

quality of international standards) 
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก 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) 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
1. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1.1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ  
400,000 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, การประปา อาชีพหลัก
ของชุมชน คือประกอบธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  รับราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เทศการถือศีลกินผัก, เทศกาลงานถนนคนเดิน, งานไหว้
เทวดา รวมทั้งเทศกาลวันส าคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์  
          1.2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก  คือ รับจ้าง และค้าขาย                          
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี จ านวน 300,000 
บาท   จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  จ านวน  4  คน 
          1.3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน    สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  
ท้องถิ่นที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาได้ตามสภาพจริง เช่น ธุรกิจโ รงแรม การท าอาหารท้องถิ่นภูเก็ต 
พิพิธภัณฑ์  วัด รวมทั้งวิทยากรที่มีเป็นจ านวนมาก หน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่น ให้การสนับสนุน     
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งผู้ปกครองให้การสนับสนุน
ในด้านงบประมาณและสื่อการเรียนการสอน ผู้ปกครองมีการศึกษาระดับสูง ให้ความส าคัญในการจัด
การศึกษาจะสนับสนุนและให้ความสนใจในการศึกษาของลูกเป็นอย่างดี  โรงเรียนมีอาคารสถานที่ 
ห้องสมุด อุปกรณ์สื่อการสอนและห้องศูนย์สื่อเพียงพอ ต่อการจัดการเรียนการสอน  ข้อจ ากัด  โรงเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  มีการบรรจุครูใหม่ มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมขององค์กรรวมถึงระบบ
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ในการปฏิบัติงาน นักเรียนส่วนหนึ่งสภาพครอบครัวแตกแยกต้องอาศัยกับปู่ย่า ตายาย ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่ง มีการย้ายที่อยู่ท าให้จ านวน
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน  

2.  สถานภาพของโรงเรียน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีครูและบุคลากร  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ด าเนินการให้ความรู้
พร้อมร่วมกันปฏิบัติ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เสนอผลการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ                
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ปรากฏผล
ดังนี้   

2.1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ 

       โอกาส 
 ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มี                       

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ผู้ปกครองคาดหวังกับโรงเรียนสูง 
 นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนา   

ศักยภาพผู้เรียน 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
 การสนับสนุนจากเครือข่าย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ชุมชนให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

อุปสรรค 
 การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง โยกย้าย ของข้าราชการครู ผู้บริหาร  ส่งผลกระทบ                                 

ในการบริหารและการเรียนการสอน 
 คู่แข่งของโรงเรียน ทั้งโรงเรียนของเอกชนและรัฐบาลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ปกครอง นักเรียน มีความคาดหวังต่อโรงเรียนสูง ท าให้มีความกดดันในการด าเนินงาน 
 ความล่าช้าและความไม่แน่นอนของนโยบายทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ส่งผลการจัดการเรียนการสอน 
 งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีจ ากัด 
 ระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการขาดความคล่องตัวในด าเนินงาน 
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 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เนื่องจากโรคระบาด 
 ความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 

 

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 ทุ่ มเท ตลอดจน                            

ให้ความร่วมมือ ถ่ายทอด สอนงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
 ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย   
 ครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัย บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
จุดอ่อน 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญน้อยในการยอมรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้างาน 
 การประสานงานภายในกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียน การพูดคุยร่วมกัน ยังไม่ค่อย                           

มีความเป็นเอกภาพไม่ได้บูรณาการตามสภาพจริง 
 ข้อจ ากัดในการสรรหา/มอบหมายหน้าที่การสอนให้ครูชาวต่างชาติ และต้องใช

งบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติสูง 
 การนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

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

พ้ืนที่ในโรงเรียน 
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ข้อมูลนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2565  รวม   2,839  คน  (ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน 2565 ) 
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 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 
ศาสนาพุทธ  405 417 411 405 441 402 2,481 
ศาสนาอิสลาม  50 44 48 61 50 56 309 
ศาสนาคริสต์  8 8 3 7 7 9 42 
ศาสนาอื่น ๆ  1 1 3 1 0 1 7 

 
จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 - 2565 

ชั้น 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน 

   มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 456 13 478 13 464 

   มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 429 13 464 13 470 

   มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 440 13 421 13 465 

รวม ม. ต้น 39    1,325  39    1,363  39    1,399  

   มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 491 14 501 14 474 

   มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 454 14 478 14 498 

   มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 526 14 437 14 468 

รวม ม. ปลาย 42    1,471  42    1,416  42    1,440  

รวม 81    2,796  81    2,779  81    2,839  
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จ านวนนักเรียนแยกตามเพศ ปีการศึกษา 2563 - 2565 

ชั้น 
ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 

ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม 

มัธยศึกษาปีที่ 1 13 30 426 456 13 38 440 478 13 29 435 464 

มัธยศึกษาปีที่ 2 13 31 398 429 13 33 431 464 13 39 431 470 

มัธยศึกษาปีที่ 3 13 36 404 440 13 33 388 421 13 37 428 465 

รวม ม. ต้น 39 97 1,228 1,325 39 104 1,259 1,363 39 105 1,294 1,399 

มัธยศึกษาปีที่ 4 14 77 414 491 14 98 403 501 14 78 396 474 

มัธยศึกษาปีที่ 5 14 59 395 454 14 77 401 478 14 98 400 498 

มัธยศึกษาปีที่ 6 14 91 435 526 14 58 379 437 14 72 396 468 

รวม ม. ปลาย 42 227 1,244 1,471 42 233 1,183 1,416 42 248 1,192 1,440 

รวม 81 324 2,472 2,796 81 337 2,442 2,779 81 353 2,486 2,839 
 

สถิติจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2563 - 2565 
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จ านวนนักเรียนที่สมัครและได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อ ปีการศึกษา 2565 
 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนสมัครเข้าเรียน รวม จ านวนนักเรียน 

โควต้า ในเขต นอกเขต นักเรียน ที่รับโดยวิธีอ่ืน 
เรียนต่อโรงเรียนเดิม พ้ืนที่บริการ พ้ืนที่บริการ ที่สมัคร   

 ม.1 โครงการพิเศษ 0 316 316 0 

 ม.4 โครงการพิเศษ 7 158 165 0 

 ม.1 ทั่วไป 0 538 38 576 0 

 ม.4 ทั่วไป 300 91 388 479 0 

 
 

จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 - 2565 

ชั้น 
ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 

สมัคร 
รับไว้ 

สมัคร 
รับไว้ 

สมัคร 
รับไว้ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.1 1,026 28 426 454 848 38 440 478 892 30 433 463 

ม.4 678 76 414 490 670 98 403 501 644 79 395 474 
 

 
 
หมายเหตุ  นักเรียน ม.4  จ านวนที่สมัครรวมนักเรียนโควต้า 
ที่มา   :   งานรับนักเรียน 
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จ านวนนักเรียนแยกตามแผนการเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 

แผนการเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 

ห้อง1/... จ านวนนักเรียน ห้อง 2/... จ านวนนักเรียน ห้อง 3/... จ านวนนักเรียน 

SMTE 1,2 70 1,2 71 1,2 70 

วิทย์-คณิต    - 0 3 44 3 41 

วิทย์-คณิต-คอมฯ   - 0 4 42 4 42 

คณิต-อังกฤษ-จีน  - 0  5 - 6  88  5 - 6  80 

คณิต-อังกฤษ(ภาษาเลือก)  - 0  7 - 10  176  7 - 10  163 

วิชาการท่ัวไป  3 - 10  336  - 0  - 0 

IP  11,12  52 11,12 41 11,12 52 

IPC 13 6 13 8 13 17 

รวม 13 464 13 470 14 465 
 

ข้อมูล   วันที่  10 มิถุนายน 2565 
 

สถิติจ านวนนักเรียนแยกตามแผนการเรียน ม.ต้น 
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จ านวนนักเรียนแยกตามแผนการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 

แผนการเรียน 
ม.4 ม.5 ม.6 

ห้อง 4 /… จ านวนนักเรียน ห้อง 5 /… จ านวนนักเรียน ห้อง 6/ … จ านวนนักเรียน 

SMTE 1 30 1 29 1 29 

วิทย์ - คณิต 2,3 84 2,3 88 2,3 79 

อังกฤษ-คณิต 4,5,6 125 4,5,6 132 4,5 78 

อังกฤษ-ฝรั่งเศส 7 42 7 44 6 36 

อังกฤษ-เยอรมัน 8 42 8 44 7 43 

อังกฤษ-จีน   9,10 84 9,10 87 8,9,10 125 

อังกฤษ-ญี่ปุ่น 11 43 11 41 11 42 

IP (คณิต - อังกฤษ) 12,13 22 12,13 28 12 27 

IP (วิทย์ - คณิต)  - 0  - 0 13 8 

IPC 14 2 14 5 14 1 

รวม 13 474 13 498 13 468 
 

ข้อมูล   วันที่  10  มิถุนายน 2565 
 

สถิติจ านวนนักเรียนแยกตามแผนการเรียน ม.ปลาย 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

บุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

 รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

บริหาร 0 5 0 5 
คร ู 0 40 91 131 
รวม 0 45 91 136 

 

 
 

จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามเพศและวิทยฐานะ 

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

ชาย 4 11 13 5 0 33 

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

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน 2565 
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                       Information  of  Satree  Phuket  School   39 

  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   

จ านวนครูแต่ละงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน 2565 
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1.   บริหาร

2.   ภาษาไทย

3.   คณิตศาสตร์

4.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

6.   สุขศึกษาและพลศึกษา

7.   การงานอาชีพ

8.   ศิลปะ

9.   ภาษาต่างประเทศ

10.  แนะแนว

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและวุฒิการศึกษาแต่ละงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปริญาตร(ีคน) ปริญญาโท (คน) จ านวน(คน)
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จ านวนคาบสอนของครูแยกตามงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
จ านวนครู(คน) จ านวนคาบสอน / 

ประจ า  อัตราจ้าง 
รวม 

สังเกตการสอนต่อสัปดาห ์
การ ไทย ตปท. Part time สอน สังเกต รวม คาบเฉลี่ย 

1.  ภาษาไทย 13 3 0 0 16 248 0 248 16 

2.  คณิตศาสตร์ 20 1 0 0 21 305 0 305 15 

3.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 0 0 0 27 336 0 336 12 

4.  สังคมศึกษาฯ 13 2 0 0 15 208 0 208 14 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 0 0 7 123 0 123 18 

6.  การงานอาชีพ 6 0 0 0 6 86 0 86 14 

7.  ศิลปะ 10 1 0 0 11 156 0 156 14 

8.  ภาษาต่างประเทศ 30 2 11 1 44 569 0 569 13 

9.  แนะแนว 5 0 0 0 5 60 0 60 12 

10. โครงการนานาชาติ  1 6 20 3 30 498 0 498 17 

รวม 131 16 31 4 182 2,589 0 2,589 14 
 

ที่มา : งานตารางสอน 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   

จ านวนลูกจ้างจ าแนกตามต าแหน่ง/เพศ ปี  2565 

ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ชาย   หญิง รวม 
พนักงานราชการ 1 0 1 
ครูอัตราจ้าง 5 19 24 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 0 1 1 
ครูต่างประเทศ 16 12 28 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 7 14 21 
ลูกจ้างประจ า 0 1 1 
พนักงานบริการ(นักการ) 4 6 10 
พนักงานขับรถ 2 0 2 
พนักงานบริการ(โรงอาหาร) 0 6 6 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 5 5 

รวม 35 64 99 
 

จ านวนลูกจ้างแยกตามประเภท 

ประเภทลูกจ้าง ชาย หญิง รวม 
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 1 2 

ลูกจ้างชั่วคราว 34 63 97 
รวม 35 64 99 

 

 ข้อมูล ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   

จ านวนครู และปริมาณงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2564 
 

ครู จ.18 ครูช่วยราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

รวม 
ครูสอนจริง บริหาร 

ครู ต าแหน่ง 
รวม 

ต าแหน่ง 
ไปช่วย มาช่วย 

ผู้สอน มีคนครอง เกิน(ครู) 
5 131 8 144 4 3 0 1 129 

 

แสดงปริมาณงาน (ห้องเรียน นักเรียน ครูผู้สอนแต่ละช่วงชั้น) ครูอัตราจ้างชั่วคราว 

ม.1 - ม.3 ม.4 - ม.5 
งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

ห้อง นักเรียน คร ู ห้อง นักเรียน คร ู
39 1,399 116 42 1,440  125 2 51          

 

ที่มา  :  กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน 2565 
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รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2565  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565) 

กลุ่มบริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

1 นายปัญญา หัตถ ิ ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
บริหารการศึกษา 

2 นางสาวพีรปภา   เลิศกุล รองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

3 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อ านวยการ ช านาญการ คบ. 
รศ.ม 
กศ.ม. 

สังคมศึกษา 
รัฐศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

4 นายสันติ วงค์ไชยา รองผู้อ านวยการ ช านาญการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

ธุรกิจศึกษา 
บริหารการศึกษา 

5 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส รองผู้อ านวยการ ช านาญการ บธ.บ. 
ศษ.ม. 

การเงินการธนาคาร 
บริหารการศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวนิสา พันละภะ คร ู ช านาญการพิเศษ วท.บ. 

ศศ.ม. 
ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

2 นางพรศรี         ณ นคร คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. 
กศ.ม. 

เคมี 
บริหารการศึกษา 

3 นางขนิษฐา    โถวรุ่งเรือง คร ู ช านาญการ วท.บ. ชีววิทยา 
4 นางสาวอลิสา มุสิกรักษ์ คร ู ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ฟิสิกส์ 
5 นางสุจิตรา         ชลธาร คร ู ช านาญการ ค.บ. ชีววิทยา 
6 นายเทียนชัย ทองวล คร ู ช านาญการ ค.บ. เคมี 
7 นางสาวญาดานันท์ เกตุแก้ว คร ู ช านาญการ วท.บ. 

วท.ม. 
ฟิสิกส์ 
การสอนฟิสิกส์ 

8 นางสาวปราณี อินสุทน คร ู ช านาญการ วท.บ. 
วท.ม.                                   

ชีววิทยา 
ชีววิทยาศึกษ 

9 นางสาวจุฑามาศ ร่วมจิตร คร ู - วท.บ. ฟิสิกส์ 
10 นางสาววนิดา ล าพล คร ู - กศ.บ. เคมี 
11 นางวลัยลักษณ์ หนูสวัสดิ ์ คร ู - วท.บ. ฟิสิกส์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
12 นางสาวณฐกมล นิธิวัฒน์โรจนกุล คร ู - วท.บ. เคมี 
13 นางสาวระวีวรรณ เตชะรัตนมณี คร ู ช านาญการ วท.บ. 

วท.ม. 
ชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

14 นางสาวขนิษฐา โตทวี คร ู - วท.บ. เคมี 
15 นายอภิวัฒน์ หิรัญ คร ู ช านาญการ วท.บ. 

วท.ม. 
ฟิสิกส์ 
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 

16 นายเฉลิมวุฒิ สุพัฒธี คร ู ช านาญการ กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ชีววทิยา 
นวัตกรรมหลักสูตรฯ 

17 นายชาตรี ไทยด า คร ู - คบ.  ฟิสิกส ์

18 นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ คร ู - วทบ. 
ค.ม. 

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 
ชีววิทยา 

19 นางธนัญญา    ศิริวัฒน์ คร ู ช านาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

20 นายตรีสวัสดิ์   รักหาบ คร ู ช านาญการ วท.บ. 
ศศ.ม. 

คอมพิวเตอร์ 
บริหารการศึกษา 

21 นางแก้วตา      ชูกลิ่น คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
นวัตกรรมหลักสูตรฯ 

22 นางสาววาสนา  กุณฑลเบ็ญจะ คร ู ช านาญการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
23 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์ คร ู ช านาญการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

24 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ คร ู ช านาญการ ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 

25 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ คร ู - ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

26 นางสาวกัญนณนัฏตล์ โสะพันธ์ ครูผู้ช่วย - คบ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นางอุรัยนา นิลสมุทร คร ู ช านาญการ วท.บ. 

ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

2 นางปิยะลักษณ์        พรผล  คร ู ช านาญการ ค.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร ์
การศึกษาคณิตศาสตร ์

3 นายวิทวัส    พาหล คร ู ช านาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
4 น.ส.พรรณทิภา     ทองนวล คร ู ช านาญการพิเศษ วท.บ. 

กศ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
5 นางสาวเณริศา       พรหมวิลัย คร ู ช านาญการพิเศษ วท.บ. สถิติ 
6 นายวิชาญ        โสมณวัฒน์ คร ู ช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
7 นางสาววิชญาดา     ดอกกะฐิน คร ู ช านาญการพิเศษ วท.บ. 

ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

8 นายนันทพล แซ่หลิม คร ู - วท.บ. คณิตศาสตร์ 
9 นางสาวมัณฑนา มูซอ คร ู ช านาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ 
10 นางสาวจรัสศรี โต๊ะเต๊ะ คร ู ช านาญการ ค.บ. 

วท.ม. 
คณิตศาสตร์ 
สถิติประยุกต์ 

11 นายยวดยิ่ง ด้วงสุข คร ู ช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
12 นางสาววรรณพร ช่วยสุด คร ู - กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
13 นางสาวสุธาสิน ี ศิริวัฒน์ คร ู - ค.บ. คณิตศาสตร์ 
14 นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยศิริ คร ู - ค.บ. คณิตศาสตร์ 
15 นายเอกพจน์ เทศพันธุ์ คร ู - วท.บ. คณิตศาสตร์ 
16 นางสาวเนตรนภา จับปรั่ง คร ู - วท.บ. คณิตศาสตร์ 
17 นางศิวัตมิกา กัญจนิตานนท์ คร ู ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
18 นางสาวภุมริน ทัสนะเมธี คร ู - วศ.บ. 

กศ.ม. 
คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ 

19 นางพรรณทิพา ชังอินทร์ คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

20 นางสาวกฤษยา เผือกแดง คร ู - ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นายลิขิต หล้าแหล่ง คร ู ช านาญการ ศษ.บ. 

ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
สื่อสารมวลชน 
บริหารการศึกษา 

2 นางสาวปัทมน กอตระกูลสิน คร ู ช านาญการ ศษ.บ. 
ศศ.ม. 

วรรณคดีไทย 
วรรณคดีไทย 

3 นางสาวณีรนุช รักษาราษฏร์ คร ู ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย 

4 นางสาวเย็นใจ     ทองภิญโญชัย คร ู ช านาญการ ศษ.บ. บรรณารักษ์ 
5 นางสุจินต์     แผลงเดชา คร ู ช านาญการ ค.บ. บรรณารักษ์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
6 นางทัศสิรี ฉายขจร คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

7 นางสาวนิสานาถ สงรักษ์ คร ู - กศ.บ. 
รบ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารรัฐกิจ 
หลักสตูรและการสอน 

8 นางสาวรัตนา ประหยัดทรัพย์ คร ู ช านาญการ ศศ.บ. 
ศษม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

9 นายสันติราษฎร์ ศรีหะรัญ คร ู - กศ.บ. ภาษาไทย 
10 นางสาวกาญจนา ทองตะโก คร ู - ศศ.บ. ภาษาไทย 
11 นางสาวอุษา ศรีสวัสดิ์ คร ู ช านาญการ กศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

12 นางกุลวรา จิมาร คร ู - ค.บ. ภาษาไทย 
13 นางสาวสโรชา หยีสอีด ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษาไทย 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นายอ านวย     ปุพเพตะนันท์ คร ู ช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

2 นางสาวนิตยา         ดวงมณี คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 

3 นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์ คร ู ช านาญการ ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาฝรั่งเศส 
บริหารการศึกษา 

4 นางสาวชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ คร ู ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาจีน 
5 นางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ คร ู ช านาญการ ศศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

6 นายอิลมี มะกูวิง คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

7 นางภัคพิชา สุทินนะ คร ู ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
8 นางพรทิพย์ มินทราเวช คร ู - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
9 นายรัชพล มาลาศิลป์ คร ู - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
10 นางจุไรรัตน์ ลุยจันทร์ คร ู ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
11 นางสาวสุพัตรา อยู่ทองอ่อน คร ู - ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
12 นางสาวอรวรรณ สังขะไชย คร ู ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาจีน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
13 นางสาวรัตติยา พูลผล คร ู คศ.1 ศศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

14 นายภูวิศ พลรงค์ คร ู - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
15 นางสาวมาลัย ฮูกซาม คร ู - ค.บ. ภาษาเยอรมัน 
16 นางสาวนันทิยา กล้าหาญ คร ู - ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
17 นางสาวนิชาภา ธัญไกรเลิศ คร ู - ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 
18 นางสาวณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี คร ู - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
19 นางสาวพิมภา ชูชุม คร ู - ศศ.บ. ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา 
20 นางสาวธรารัตน์ คงปลอด คร ู - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
21 นางสาวปิยวรรณ ทองจันทร์ คร ู - ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 
22 นางสาวกรรณิกา คงทอง คร ู - ศศ.บ. 

กศ.ม. 
ภาษาจีนและธุรกิจ 
หลักสูตรและการสอน 

23 นางสาวณิชากานต์ ฉันทธ ารงศิริ คร ู - ศศ.บ. วิเทศธุรกิจ(จีน) 
24 นางสาวดาริกา เย็นใจ คร ู - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
25 นางสาวเบญจภรณ์ หยู่ต้ง คร ู - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
26 นางสาวอทิษา จารุพันธ์ คร ู - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
27 นายยศนันท์ บวรสมสฤษดิ์ ครผูู้ช่วย - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
28 นายฉัตรชัย มลเลษ ครูผู้ช่วย - ศษ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา 
29 นางสาวณัฏฐ์ปภัช องค์สันติภาพ ครูผู้ช่วย - ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นายสมปอง    พรหมทอง คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. ดนตรีศึกษา 
2 นางสาวจินตนา    มังคะลา คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. นาฎศิลป์ 
3 นายสัญญา      สัจจากุล คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 
ดนตรีสากล 
บริหารการศึกษา 

4 นางราณี     วันดาว คร ู ช านาญการ ค.บ. สุขศึกษา 
5 นายรุ่งโรจน์ ยานพะโยม คร ู - ค.บ. ทัศนศิลป์ 
6 นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม คร ู ช านาญการพิเศษ คบ. 

ศษ.ม. 
ดนตรีศึกษา 
บริหารการศึกษา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
7 นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. นาฎศิลป์ 
8 นางสาวสุกัญญา ผิวข า คร ู ช านาญการ กศ.บ. 

กศ.ม. 
การวัดและประเมินผลฯ 
หลักสูตรและการสอน 

9 นายตันติกร เพ็ชรอ่อน คร ู -  กศ.บ. การสอน(ศิลปะ) 
10 นางณริศา เกตุแก้ว คร ู -  ดศ.บ. ดนตรีสากล 
11 นางสาววรรณิศา ด านุ่น คร ู - ศษ.บ นาฎศิลป์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง คร ู - ศษ.บ. 

ศษ.ม. 
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ 
บริหารการศึกษา 

2 นางสาวดวงรัตน์    เจษฏาพิพัฒน์ คร ู ช านาญการพิเศษ บธ.บ. การบัญชี 
3 นางณิชาภา     ไพนุจิตร์ คร ู ช านาญการ บธ.บ.  บัญชี 
4 นางสาววราภรณ์ ผลเกิด คร ู - บธ.บ. ทรัพยากรมนุษย์ 
5 นางคณีรัตน์ ฤทธิรงค์ คร ู - คศ.บ. 

ศษ.ม. 
คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
บริหารการศึกษา 

6 นางสาวชาธิณี ชิตชลธาร ครูผู้ช่วย - บธ.บ. การบัญชี 

7 นางสาวขนิษฐา ชูชนะ ครูผู้ช่วย - บธ.บ. การบัญชี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นางนันทา แพ่งประสิทธิ์ คร ู ช านาญการ บธ.บ. 

ศ.ม. 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ 

2 นางพรรณี       ยางทอง คร ู เชี่ยวชาญ ค.บ. ประวัติศาสตร์ 
3 นางทิพย์วรรณ       ลีลาอริยะ คร ู ช านาญการ ศศ.บ. สังคมศึกษา 
4 นางขวัญตา คชรินทร์ คร ู  ช านาญการพิเศษ ศศ.บ สังคมศึกษา 
5 นายวัชริศร์ ปัญญาพุฒินันท์ คร ู ช านาญการ รป.ค. รัฐประศาสนศาสตร์ 
6 นางสาวพิศมัย โอยสวัสดิ์ คร ู -  ค.บ. 

ศษ.ม. 
สังคมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

7 นางชญาณี มณีพงศ์ คร ู -  ศศ.บ ประวัติศาสตร์ 
8 นายวิทยา พรหมแก้ว คร ู - รศ.บ รัฐศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
9 นายเด่น นวลปาน คร ู - กศ.บ. 

ศษม. 
สังคมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

10 นางสาวกนกวรรณ พบสถาน คร ู - ค.บ. สังคมศึกษา 
11 นางสาวจีรณา พิมานพรหม ครูผู้ช่วย - ศษ.บ. สังคมศึกษา 
12 นางสาวชนากานต์ ทิมทาทอง ครูผู้ช่วย - ค.บ. สังคมศึกษา 
13 นางสาวอรวี สิทธิชัย ครูผู้ช่วย - กศ.บ. สังคมศึกษา 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นายสมเจตต์ กูลด ี คร ู ช านาญการ วท.บ. 

ศษ.ม. 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
บริหารการศึกษา 

2 นางจรัสศรี มณีรวม คร ู ช านาญการพิเศษ ค.บ. สุขศึกษา 
3 นางสาวอัมพิรา ศรีวรรณ คร ู - กศ.บ. พลศึกษา 
4 นายสันติสุข ทั่งกลาง คร ู - ค.บ. พลศึกษา 

5 นางสาวปาริชาติ ประทุมรัตน์ คร ู - กศ.บ. พลศึกษา 

6 นายกายสิทธ์ วิสุทธิไมตรี ครูผู้ช่วย - ค.บ. พลศึกษา 

7 นายอัครพล ซื่อตรง ครูผู้ช่วย - ค.บ. พลศึกษา 
 

งานแนะแนว 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวจุรีพรรณ พูลศรี คร ู ช านาญการ คบ. 

กศ.ม. 
 จิตวิทยาและการแนะแนว 
 แขนงการแนะแนว 

2 นางสาวอ าภา รอดเกลี้ยง คร ู - กศ.บ. แนะแนว 
3 นางสาวปรรนภัค ใจสุภาพ คร ู ช านาญการ ศศ.บ. 

ศษ.ม. 
จิตวิทยาและการแนะแนว 
แนะแนวและการปรึกษาฯ 

4 นางณัฐกุล กิ่งแก้ว คร ู ช านาญการ ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การแนะแนว 
แนะแนวและการปรึกษาฯ 

5 นางสาวพัฒณ์ณรี สงเทพ คร ู - กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว 
 

พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นายรัชภูมิ โถวรุ่งเรือง ครูผู้สอน ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา 
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ลูกจ้างชั่วคราว งบ สพฐ. 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวสุภมาส สรรพมังคลากร จนท.ธุรการ(พัสดุ) ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
2 นางสาวนุชนาฏ จารุรัตนวิบูลย์ จนท.ห้องแล็บ วท.บ. ชีววิทยา 
3 นางสาวลภัสกร พลกุล ครูพละ ค.บ. พลศึกษา 

 

ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) งบ บ ารุงการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นายกานท์ เรืองพิมาน ครูคณิตศาสตร์ IP B.S. 
M.S. 

Electrical Engineering 
Electrical Engineering 

2 นายวรวุฒ ิ สีระยา ครูพลศึกษา IP คบ. พลศึกษา 
3 นางสาวมิลฟะห์ แวสะมะ ครูประจ าชั้น IP คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
4 นางสาวศิราณี แก้วตั้ง ครูประจ าชั้น IP คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
5 นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล ครภูาษาไทย ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์ 
6 นางสาวอภิสรา สิงห์หะ ครูเคมี IP ค.บ. เคมี 
7 นางสาววารุณี แสงสีจันท์ ครูประจ าชั้น IP ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
8 นางสาวเสาวรส สวยสุน ครูสังคมฯ ค.บ. สังคมศึกษา 
9 นางสาวสุภางค์ เอ่ียมผดุง ครูประจ าชั้น IP บธ.บ. การจัดการโรงแรม 
10 นางสาวจันทร์จิรา พานิชย์ ครูคณิตศาสตร์ คบ. คณิตศาสตร์ 
11 นางสาวน้ าฝน โพธิ์สิงห์ ครูสังคมฯ คบ. หลักสูตรสังคมศึกษา 
12 นางสาวภัทราพร จันสุด ครูภาษาไทย คบ. ภาษาไทย 
13 นางสาวอาภรณ์ ทรงคุณ ครูประจ าชั้น IP ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
14 นางสาวทิพย์สุคนธ์ มาทอง ครูประจ าชั้น IP ศศ.บ. ภาษาจีน 
15 นางสาววริศรา รสมาลี ครูภาษาเกาหลี ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 
16 นางสาวจุฑารัตน์ ไหมจันทร์ ครูภาษาไทย ศศ.บ. ภาษาไทยเพ่ือการศึกษา 

17 นางสาวปิยะรัตน์ ผลเจริญ ครูศิลปะ ศ.ล.บ. จิตรกรรม 

18 นางสาวนันท์นภัส เศวตพันธิกุล ครูประจ าชั้น IP ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ 
19 นายโสติชาติ โชติกมาศ ครนูาฏศิลป์ IP กศ.บ. นาฏศิลป์ 
20 นายกันต์กมล คหาปนะ ครูภาษาอังกฤษ ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 
21 นางสาวชนัตฐา หิรัญคช ครูภาษาไทย ค.บ. ภาษาไทย 
22 นางสาวรตนมน พรมขอม ครูภาษาไทย ค.บ. ภาษาไทย 

23 นางสาวจิราพร เจนพาณิชพงศ์ ครู IPC ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
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ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) งบ บ ารุงการศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวธัญกช พัฒนดีกุล จนท.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รป.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย ์

2 นางสาวกฤติกา ณะวงศ์ จนท.กลุ่มงานกิจกรรมฯ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
3 นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิภูถาวร จนท.โครงการนานาชาติ ค.บ. 

ศศ.ม. 
บรรณารักษ์ศาสตร์ 
พัฒนาสังคม 

4 นางสาวเมธาวี ณ ถลาง จนท.งานประชาสัมพันธ์ บธ.บ. ประชาสัมพันธ์ 

5 นางสาวอคิราห์ สังข์งาม จนท.กลุ่มงานบริหารวิชาการ วท.บ. วิทยาการคอมฯ 

6 นางสาวสายใจ ส าโรง จนท.กลุ่มงานนโยบายฯ บธ.บ. ประชาสัมพันธ์ 

7 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม จนท.งานพัสดุและสินทรัพย์ บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย ์

8 นางสาววิภารัตน์ สุปันตี จนท.กลุ่มงานการเงินและบญัช ี บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย ์

9 นางสาวกรรณิการ์ อุ้ยหมุน จนท.กลุ่มงานการเงินและบญัช ี บธ.บ. การจัดการทั่วไป 

10 นายณรงค์ศิลป์ ขุนนะ จนท.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

11 นางสาวสุกานดา ประชา จนท.งานพัสดุและสินทรัพย์ วท.บ. วิทยศาสตร์ทั่วไป 

12 นางสาวกัลย์สุดา ศรีด ี จนท.โครงการนานาชาติ วท.บ. วิศวกรรมซอฟแวร์ 

13 นายชูเจริญ นิติสารกุล จนท.งานทะเบียน ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

14 นางสาวปรีดาภรณ์ บุญสม จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

15 นางสาวณัฐชยา อารมย์เพียร จนท.งานสารบรรณ รปศ. การปกครองฯ 

16 นางสาวพลอยไพลิน กองพลสวัสด์ จนท.กลุ่มงานการเงินและบญัช ี บช.บ. การบัญช ี

17 นายณัฐนนท์ เขียนเอ่ียม จนท.โครงการนานาชาติ ทล.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

18 นายวิชญ์ แสวงวิทย์ จนท.งานศูนยค์อมพิวเตอร์ฯ กศ.บ. คอมพิวเตอร์ 

19 นายพิศาล โอมณี จนท.กลุ่มบริหารทั่วไป ค.บ. สังคมศึกษา 

20 นายวสันต์ เกวียนยนต์ จนท.งานเอกสารการพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 

21 นายวินัย เกวียนยนต์ จนท.งานเอกสารการพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติปกต)ิ งบ บ ารุงการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน วุฒิการศึกษา 

1 Ms.Yuka  Sugiyama   ญี่ปุ่น B.A. Arts 

2 Mr.Wang Hui   จีน B.Ed Education 

3 Mr.Enow Taku Ayuk   ภาษาอังกฤษ B.A. Education 

4 Mr.Eoin Cahill   ภาษาอังกฤษ B.S.C. Inforation Sysems 

5 Ms Jucyl Surdao  ภาษาอังกฤษ B.A. English  

6 Mr.Roderick Glase  ภาษาอังกฤษ B.A. Mass Communication 

7 Ms.Kimberly  C Quince  ภาษาอังกฤษ BSEd English 

8 Mr.Thomas David Muller  เยอรมัน/ฝรั่งเศส  Grade 10 

9 Mr.Oladapo Brown  ภาษาอังกฤษ B.S Social Sciences 

10 Miss Song Yeon  ภาษาเกาหลี B.A. Teaching Korean 
 

 

ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ IP) งบ บ ารุงการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน วุฒิการศึกษา 
1 Mr.David Mark Notter P.E. (IP) B.S. Physical Education 

2 Miss Mary Grace Liwanag English (IP) M.A. 
English & Literature / 
B.A. Communication 
Studies 

3 Miss Irish Porte Verzo Mathematics (IP) B.S. Mathematics 

4 Ms. Kristyn Jane Dichoso Anabo 
Social Studies 

(IP) 
B.S 

Social 
studiestechnology 

5 Mr.Jenrique Refazo  Saliendra คณิตศาสตร์ B.Ed. Mathematics 

6 Mrs.Romaville Flotildes Martin ศิลปะการแสดง B.A. 
Mass 
Communication 

8 Mr.Gauttier T.Concection ภาษาอังกฤษ B.S.E English 

9 Mr.Pierre De Klerk ภาษาอังกฤษ B.B.A. Strategy planning 

10 Miss. Mansi Anand สังคมศึกษา B.A.Hons. Political Science 

11 Mr.Sir Dan Odi     Gutierrez วิทยาศาสตร์ B.S.Ed. Science 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน วุฒิการศึกษา 

12 Mr.Noorhalim Sheng Cai Bin Khamzan ชีววิทยา B.Sc. Biomedical Science 

13 Miss. Vladislava   Novisova ภาษาอังกฤษ B.Ed. Translation & Interpretation 

14 Mr.Mary Rose      Sennido ภาษาอังกฤษ B.Ed. English 
 

 
 

ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ IPC) งบ บ ารุงการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน วุฒิการศึกษา 
1 Mr.Jeffrey Ephrim Villanueva   

Villegas 
Science B.Ed. Biological Sciences 

2 Miss April Gravette Rovin Miralles Biology B.Ed. Mathematics 
3 Mr.Peter Gathorne  Nicholson Mathematics B.Sc. Electronic Engineering 

4 Miss Bethany  Juanita  Young Visual Arts B.A. Fine Art 

5 Mr.Luisito Jr  Marcial Physics B.Ed. Physics 

6 Miss Cassandra Brittany Carle Social  B.A. History 
 

 

ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นางพูนประภา กระบี่ทอง ช่างประดิษฐ์ ปวช. 
 

ลูกจ้างชั่วคราว (สหกรณ์โรงเรียน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นางอ าไพ ชัยพิเดช เจ้าหน้าที่ มัธยมศึกษาปีที ่6 
2 นางสาวช่อทิพย์ ทีปะลา เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี 
3 นางสาวอัจฉรา สายแก้ว เจ้าหน้าที่ อนุปริญญา 
4 นางสาวมณสิชา ติระนนท์ เจ้าหน้าที่ มัธยมศึกษาปีที ่6 
5 นางสาวรุ่งไพลิน มุกพันธ์ เจ้าหน้าที่ มัธยมศึกษาปีที ่6 
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ลูกจ้างชั่วคราว (โรงอาหาร) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นางศศินา บุญประสานกิจ บัญชีโรงอาหาร ปวส. บัญช ี
2 นางอรัญญา พรมมา พนักงานบริการโรงอาหาร ประถมศึกษาปีที่ 1 
3 นางใจดี อรุณรัตน์ พนักงานบริการโรงอาหาร ประถมศึกษาปีที่ 4 
4 นางทิพรัตน์ แซ่โก้ย พนักงานบริการโรงอาหาร มัธยมศึกษาปีที ่6 
5 นางสวนมณี แสงเขียว พนักงานบริการโรงอาหาร ประถมศึกษาปีที่ 4 
6 นางศิริรินทิพย์ หนูเกื้อ พนักงานบริการโรงอาหาร ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานอาคารสถานที่ (งบบ ารุงการศึกษา) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นายด ารงค์ชัย ศรีนวล พนักงานขับรถ มัธยมศึกษาปีที ่6 

2 นายยุทธศิลป์ สุทธิมาศ พนักงานขับรถ ประถมศึกษาปีที่ 6 

3 นายสมปอง กลอนโพธิ์ พนักงานบริการ ประถมศึกษาปีที่ 6 

4 นางสาวเดือน ถิน่แพ พนักงานบริการ ประถมศึกษาปีที่ 6 

5 นายอุดร สมใจ พนักงานบริการ มัธยมศึกษาปีที ่6 

6 นายชัยวิรัตน์ เทียมแก้ว พนักงานบริการ ประถมศึกษาปีที่ 3 

7 นางอุไร แก้วชิณ พนักงานบริการ ประถมศึกษาปีที่ 6 

8 นางอ้อย สมใจ พนักงานบริการ มัธยมศึกษาปีที ่3 

9 นายภาสกรนที รันตบุรี พนักงานบริการ มัธยมศึกษาปีที ่3 

10 นางธนวรรณ สมหวัง พนักงานบริการ มัธยมศึกษาปีที ่6 

11 นางวรรณดี ผมทอง พนักงานบริการ มัธยมศึกษาปีที ่3 

12 นางสาวศรัญภัทร สุขุมาภัย พนักงานบริการ มัธยมศึกษาปีที ่3 
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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 านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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 
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5. แหล่งน้ าที่โรงเรียนใช้ 
  ประปาโรงเรียน ประปาเทศบาล  บ่อบาดาล   คลองบางใหญ่ 

6. การใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน 

อาคาร 
จ านวนอาคารทั้งหมด จ านวนอาคารที่มีไฟฟ้าใช้ 

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 เฟื่องฟ้า 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 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 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 
ที่มา : งานอาคารสถานที่ 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน 
    1.  ห้องสมุดมีขนาด 530 ตารางเมตร 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 69 464 533 0 

เพ่ือการบริหารจัดการ 8 111 104 20 

รวม 77 575 637 20 

    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 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   

ข้อมูลจัดสรรทุนการศึกษา 
 

ทุนภายใน 
ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน(บาท) 
1 ทุนอาจารย์สว่าง    ปานมั่น 4         9,000  
2 กองทุนการศึกษาล้วน - อิน  ตันติพิริยะกิจ 2         4,000  
3 ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 13       26,000  
4 ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 80     160,000  
5 ทุนคุณปรีดา    อารีราษฎร์ 12       60,000  
6 ทุนคุณทวี    สุวัณณาคาร 10       20,000  
7 ทุนมูลนิธิพรรณี   เอกวานิช 5       10,000  
8 ทุนธารน้ าใจสู่เยาวชน 10       20,000  
9 มูลนิธิเอกวานิช 15       30,000  
10 ทุนบริษัท  เอส เอ บิซิเนส เซอร์วิสเซ็นเตอร์  จ ากัด 3         6,000  
11 ทุนคุณเหลี่ยนบี้   แซ่หลิม 4       10,000  
12 ทุนชมรมทานตะวัน ปี 2518 3         9,000  
13 ทุนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต 10       20,000  
14 ทุนเริ่ม - หิรัญรัฐ 6       24,000  
15 ทุนอัยการชาตรี กุณฑลเบ็ญจะ 2         4,000  
16 ทุนโรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต 2         4,000  
17 ทุนคุณนิตยา  ยั่งยืน 4       20,000  
18 ทุนรุ่นดาวกระจาย '35 3         9,000  
19 ทุนครวูิชญาดา  ดอกกะฐิน 2         4,000  
20 ทุนสหกรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ต 5       15,000  
21 ทุนบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 1 6,000 
22 ทุนบริษัทเกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด 5       10,000  
23 ทุนอนุสรณ์คุณเผ่า    ปิติกุลสถิตย์ 1         2,000  
24 ทุนบริษัท ป่าตอง มาร์ท จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  3       15,000  
25 บริษัท เอกชัยอินเตอร์ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 1         5,000  
26 ทุนยงสกุล 9       20,000  
27 ทุนอาจารย์เย็นจิต    ณ  ตะกั่วทุ่ง 6       15,000  
28 ทุนแพปลาโชคภานุชิต 3         7,500  
29 ทุนคุณหญิงกาญจนา  ณ ระนอง 2         6,000  
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ทุนภายใน 
ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน(บาท) 
30 ทุน  ดร.ศิริภัทรา   คูสุวรรณ 2       10,000  
31 กองทุนการศึกษาคุณแม่เรวดี  อุปัติศฤงค์ 2         4,000  
32 กองทุนการศึกษาคุณไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ 1         3,000  
33 ทุนเติมเกียรติ  เอกเสน 2         4,000  
34 ทุนหัชนานิเวศน์ 2         5,000  
35 ทุนจิ้นฮวด 2         4,000  
36 ทุนอติเศรษฐ์ 4       10,000  
37 ทุนครูดวงกมล   เอช  2         7,000  
38 กองทุนการศึกษานายมุ่ยสู่  แซ่ลือ (ลือวานิช) 1         2,000  
39 ทุนคุณจรูญ - คุณอ านวย พรมทอง 1         2,000  
40 ทุนคุณอัญชลี - คุณปรีชา จงประสานเกียรติ 1         2,500  
41 ทุนรัตนกิจโกศล 7       14,000  
42 ทุนคุณเดวิด-คุณปลื้มจิตต์   รูบิน 1         4,000  
43 ทุนคุณพ่อทิ่น -  คุณแม่ประเมิน  เย็นจิตต์ 1         4,000  
44 ทุนคุณรอด - คุณยุพดี  บุญเปกข์ตระกูล 2         4,000  
45 ทุนนันทินาถ 5       10,000  
46 ทุนมูลนิธิคุณแม่กิมเหลียน    ตันติวิท 1         5,000  
47 กองทุนเพ่ือการศึกษาคุณพ่อจิ้นหุน  ตันติวิท 1         5,000  
48 ทุนดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 4       10,000  
49 ทุนพระโพธิสัตว์ 5       10,000  
50 ทุนคุณณรงค์  หงษ์หยก 5       10,000  
51 ทุนการศึกษารักแต่ตระกูล - ติ้วสิขเรศ 5       10,000  
52 ทุนบริษัทไพศาลมากีต้าเพ้นท์ จ ากัด 15       45,000  
53 ทุนการศึกษาแพปลาแสงอรุณ 3       15,000  
54 ทุนคุณอโณทัย     ชลชวลิต  3         6,000  
55 ทุนคุณอรุณี  ศุภนาม 1         3,000  
56 ทุนคุณจาณีญา  เพชรพรหม 4       10,000  
57 ทุนคุณสะอาด  งานทวี 1         2,400  
58 ทุนบริษัทภูเก็ตชิปปิ้งเซอร์วิสส์  จ ากัด 1         2,000  
59 ทุนบริษัท  เซ้าท์เซอร์วิสเซส  (ไทยแลนด์)  จ ากัด 1         2,000  
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ทุนภายใน 
ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน(บาท) 
60 ทุนคุณประยงค์ - คุณสุชาดา  บุญสูง 2         5,000  
61 ทุนคุณสมศักดิ์   อัตตนาถกุล  3         6,000  
62 ทุณคุณแสงตะวัน หาญสมุทร 1         3,000  
63 ทุนคุณทิพย์สุดา ละอองมาลย์ 1         3,000  
64 ทุนคุณญาณิภัค  ถิรธนโชติ และครอบครัว 2         6,000  
65 ทุนคุณพาสิริ วิมุตติสุข 1         3,000  
66 ทุนคุณจิตตานันท์ ตันวิวัฒน์เดช 2         5,000  
67 เมืองทองบริการขนส่ง 1         2,000  
68 กองทุนพัฒนาครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 10       20,000  
69 กองทุนคุณพ่อเสรี    ทองวานิช 3         6,000  
70 บริษัท อีซ่ึน แอนด์ โค จ ากัด (มหาชน)  1         5,000  
71 ทุนอาจารย์สุมิตรา     งานวิวัฒน์ถาวร 1         2,000  
72 กองทุนการศึกษาล้วน – อิน  ตันติพิริยะกิจ 3         6,000  
73 ทุนส่งเสริมการศึกษา 15       30,000  
74 ทุนขุนนิเทศ - นางละม่อม    หงษ์หยก 3         6,000  
75 ทุนอนุสรณ์อาจารย์นงลักษณ์  ตัณฑวัฒน์ 3         6,000  
76 กองทุนคุณแม่แสงทอง  งานทวี 2         4,000  
77 ทุนครูเกษียณโรงเรียนสตรีภูเก็ต 6       12,000  
78 ทุนอาจารย์สุภางค์  เขียวหวาน 4         8,000  
79 ทุนไวทยานนท์    แอนเดอร์สัน 2         4,000  
80 ทุนอนุสรณ์อิทธิ    ประดิษฐ์พัฒนชาญ 2         4,000  
81 ทุนการศึกษาแพปลาแสงอรุณ 3         6,000  
82 ทุนอาจารย์วิภา  จ ารูญวงศ์ 1         2,000  
83 ทุนอนุสรณ์ครูประจิต  ศุภนาม 2         4,000  
84 ทุนประสาทพรสุขกิจ 2         4,000  
85 ทุนตันสุธัญลักษณ์ 2         4,000  
86 ทุนการศึกษา “ครูอุปถัมภ์  ” 5       10,000  
87 ทุนคุณพานิช  กิจประสาน 3         6,000  
88 กองทุนคุณพ่อเสรี    ทองวานิช 2         4,000  
89 ทุนทศมงคล 4         8,000  
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   

ทุนภายใน 
ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน(บาท) 
90 มูลนิธิบุญชอบ    สาครินทร์ 3         6,000  
91 ทุนคุณนิกาย -คุณอารมย์ สงเทพ 1         1,500  
92 ทุน  พญ.ดาลัด    เกียรติแสงศิลป์ 1         2,000  
93 ทุนผู้อ านวยการรานี    วิสูตรธนาวิทย์ 5       10,000  
94 ทุนแพทย์หญิงทัศนีย์  เอกวานิช 1       10,000  

รวมทั้งสิ้น 415     998,900  
 

 
ทุนภายนอก 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนการศึกษา  ปตท. น้ ามัน 4 24,000 
2 ทุนอาหารกลางวัน 600 บาท/เดือน 47  338,400  
3 ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ 1 7,000 
4 ทุนมูลนิธิสตรีนานาชาติจังหวัดภูเก็ต  (ต่อเนื่อง) 14 152,000 

5 ทุนมูลนิธิสตรีนานาชาติ  ภูเก็ต  (ทุนรายปี) 40 80,000 

6 ทุนการศึกษามูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์   2 8,000 
7 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพ่ือเยาวชน 2 8,000 
8 ทุนการศึกษาเสริมสมอง 1 6,000 
9 ทุน Angels wings foundation  international 2 12,000 

รวม 113 635,400 

 
ที่มา : งานแนะแนว 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   

ข้อมูลด้านงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2565 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   

โครงสร้างเวลาเรียน 
 

 

ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
 

ส่วนที่ 4  ผลการด าเนนิงานในปีการศึกษา 2564 
  

การรับบริการด้านสุขภาพของนักเรียน 
 

อาการ 
จ านวน (คน) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ปวดท้องประจ าเดือน 0 16 12 0 0 0 38 38 0 0 0 
ปวดศีรษะ 0 35 43 0 0 0 114 80 0 0 0 
เป็นไข้ 0 7 6 0 0 0 22 15 0 0 0 
ท้องเสีย 0 2 6 0 0 0 21 7 0 0 0 
ปวดท้อง/แน่นท้อง 0 17 24 0 0 0 41 57 0 0 0 
โรคกระเพาะ 0 4 4 0 0 0 1 7 0 0 0 
ปวดฟัน 0 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 
เป็นลม/หน้ามืด 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 
เจ็บตา 0 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 
ผด ผื่น คัน 0 2 1 0 0 0 7 7 0 0 0 
อุบัติเหตุ/ท าแผล 0 10 13 0 0 0 22 28 0 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 99 114 0 0 0 271 254 0 0 0 
 

 
 
ที่มา : งานอนามัย 
 
 

0
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

นักเรียนท่ีเข้ารับบริการ

นักเรียนท่ีเข้ารับบริการ
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
 

สรุปผลการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ภาคเรียนที่ 1        

 
  



 

 
 

                       Information  of  Satree  Phuket  School      67 

  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
 

ภาคเรียนที่ 2 

 

                
          ที่มา : งานอนามัย 
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  สารสนเทศ  2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
 

การขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกปีการศึกษา 2564 
เดือนกรกฏาคม   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
เดือนพฤศจิกายน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย 
   โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย 
เดือนธันวาคม  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ 
เดือนมีนาคม 2565 โรงเรียนเขมาภิรตาราม  กรุงเทพฯ 
 

การพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมง                

ทีไ่ด้รับการพัฒนา 
1 นายปัญญา หัตถ ิ ผู้อ านวยการ 192 

2 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล รองผู้อ านวยการ 6 

3 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน  รองผู้อ านวยการ 48 

4 นายสันติ  วงค์ไชยา  รองผู้อ านวยการ 102 

5 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส รองผู้อ านวยการ 18 

6 นางสาวจินตนา มังคะลา คร ูคศ.3 39 

7 นายสมปอง พรหมทอง คร ูคศ.3 33 

8 นายสัญญา สัจจากุล คร ูคศ.3 39 

9 นางราณี วันดาว คร ูคศ.2 33 

10 นายรุ่งโรจน์ ยานพะโยม คร ูคศ.1 21 

11 นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม คร ูคศ.3 68 

12 นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว คร ูคศ.3 103 

13 นางสาวสุกัญญา ผิวข า คร ูคศ.2 42 

14 นายตันติกร เพ็ชรอ่อน คร ูคศ.1 33 

15 นางณริศา เกตุแก้ว คร ูคศ.1 51 

16 นางสาววรรณิศา ด านุ่น คร ูคศ.1 51 

17 นางสาวณีรนุช รักษาราษฏร์ คร ูคศ.2 24 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมง                

ทีไ่ด้รับการพัฒนา 
18 นางสาวเย็นใจ ทองภิญโญชัย ครู คศ.2 43 

19 นางสุจินต์ แผลงเดชา ครู คศ.2 43 

20 นางทัศสิรี ฉายขจร คร ูคศ.3 23 

21 นายลิขิต หล้าแหล่ง ครู คศ.2 154 

22 นางสาวปัทมน กอตระกูลสิน ครู คศ.2 47 

23 นางสาวนิสานาถ สงรักษ์ ครู คศ.1 37 

24 นางสาวรัตนา ประหยัดทรัพย์ ครู คศ.1 152 

25 นางสาวภัทรวดี รองยาง ครู คศ.1 24 

26 นายสันติราษฎร์ ศรีหะรัญ ครู คศ.1 98 

27 นางสาวกาญจนา ทองตะโก ครู คศ.1 24 

28 นางสาวอุษา ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.2 25 

29 นางกุลวรา จิมาร ครู คศ.1 55 

30 นางสาวสโรชา หยีสอีด ครูผู้ช่วย 76 

31 นางขนิษฐา    โถวรุ่งเรือง คร ูคศ.2 42 

32 นางสาวอลิสา มุสิกรักษ์ คร ูคศ.3 45 

33 นางพรศรี         ณ นคร คร ูคศ.3 30 

34 นางสุจิตรา         ชลธาร คร ูคศ.2 76 

35 นายเทียนชัย ทองวล คร ูคศ.2 42 

36 นางสาวญาดานันท์ เกตุแก้ว คร ูคศ.2 60 

37 นางสาวปราณี อินสุทน คร ูคศ.2 33 

38 นางสาวนิสา พันละภะ คร ูคศ.3 236 

39 นางสาวจุฑามาศ ร่วมจิตร คร ูคศ.1 49 

40 นางสาววนิดา ล าพล คร ูคศ.1 66 

41 นางวลัยลักษณ์ หนูสวัสดิ ์ คร ูคศ.2 39 

42 นางสาวณฐกมล นิธิวัฒน์โรจนกุล คร ูคศ.1 38 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมง                

ทีไ่ด้รับการพัฒนา 
43 นางสาวระวีวรรณ เตชะรัตนมณี คร ูคศ.2 30 

44 นางสาวขนิษฐา โตทวี คร ูคศ.1 33 

45 นายอภิวัฒน์   หิรัญ คร ูคศ.2 26 

46 นายเฉลิมวุฒิ สุพัฒธี คร ูคศ.2 33 

47 นายชาตรี ไทยด า คร ูคศ.1 18 

48 นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ คร ูคศ.1 100 

49 นางสาวกัญนณนัฏตล์  โสะพันธ์ ครูผู้ช่วย 88 

50 นางธนัญญา    ศิริวัฒน์ ครู คศ.3 33 

51 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ คร ูคศ.2 57 

52 นางแก้วตา      ชูกลิ่น คร ูคศ.3 39 

53 นางสาววาสนา  กุณฑลเบ็ญจะ ครู คศ.2 57 

54 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์ ครู คศ.2 39 

55 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ ครู คศ.2 65 

56 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ ครู คศ.1 30 

57 นางปิยะลักษณ์        พรผล คร ูคศ.2 104 

58 นายวิทวัส    พาหล คร ูคศ.2 81 

59 นางสาวพรรณทิภา     ทองนวล ครู คศ.3 57 

60 นางสาวเณริศา       พรหมวิลัย ครู คศ.3 206 

61 นายวิชาญ        โสมณวัฒน์ ครู คศ.2 75 

62 นางสาววิชญาดา      ดอกกะฐิน ครู คศ.3 119 

63 นายนันทพล แซ่หลิม ครู คศ.1 51 

64 นางสาวอุรัยนา นิลสมุทร ครู คศ.2 72 

65 นางสาวมัณฑนา มูซอ ครู คศ.2 192 

66 นางสาวจรัสศรี โต๊ะเต๊ะ ครู คศ.2 104 

67 นายยวดยิ่ง ด้วงสุข ครู คศ.2 142 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมง                

ทีไ่ด้รับการพัฒนา 
68 นางสาววรรณพร ช่วยสุด ครู คศ.1 115 

69 นางสาวสุธาสิน ี ศิริวัฒน์ ครู คศ.1 57 

70 นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยศิริ ครู คศ.1 69 

71 นายเอกพจน์ เทศพันธุ์ ครู คศ.1 57 

72 นางสาวศิวัตมิกา บุญชูวงศ์ ครู คศ.2 107 

73 นางสาวเนตรนภา จับปรั่ง ครู คศ.1 135 

74 นางสาวภุมริน ทัสนะเมธี ครู คศ.1 54 

75 นางพรรณทิพา ชังอินทร์ ครู คศ.3 85 

76 นางสาวกฤษยา เผือกแดง ครู คศ.1 80 

77 นางสาวจันทร์จิรา พานิชย์ ครอัูตราจ้าง 46 

78 นายอ านวย     ปุพเพตะนันท์ ครู คศ.3 119 

79 นางสาวนิตยา         ดวงมณี ครู คศ.3 57 

80 นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์ ครู คศ.2 105 

81 นางสาวชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ ครู คศ.2 122 

82 นางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ ครู คศ.2 148 

83 นายอิลมี มะกูวิง ครู คศ.3 633 

84 นางภัคพิชา สุทินนะ ครู คศ.2 57 

85 นางพรทิพย์ มินทราเวช ครู คศ.1 45 

86 นายรัชพล มาลาศิลป์ ครู คศ.1 113 

87 นางจุไรรัตน์ ลุยจันทร์ ครู คศ.2 80 

88 นางสาวสุพัตรา อยู่ทองอ่อน ครู คศ.1 45 

89 นางอรวรรณ สังขะไชย ครู คศ.2 96 

90 นางสาวรัตติยา พูลผล ครู คศ.1 27 

91 นายภูวิศ พลรงค์ ครู คศ.1 88 

92 นางสาวมาลัย ฮูกซาม ครู คศ.1 65 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมง                

ทีไ่ด้รับการพัฒนา 
93 นางสาวนันทิยา กล้าหาญ ครู คศ.1 69 

94 นางนิชาภา วงค์วิ่ง ครู คศ.1 58 

95 นางสาวณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี ครู คศ.1 89 

96 นางสาวพิมพา ชูชุม ครู คศ.1 63 

97 นางสาวธรารัตน์ คงปลอด ครู คศ.1 90 

98 นางปิยวรรณ ทองจันทร์ ครู คศ.1 34 

99 นางกรรณิกา คงทอง ครู คศ.1 63 

100 นางสาวณิชกานต์ ฉันทธ ารงศิริ ครู คศ.1 61 

101 นางสาวดาริกา เย็นใจ คร ูคศ.1 77 

102 นางสาวเบญจภรณ์ หยู่ตุ้ง คร ูคศ.1 69 

103 นางสาวอทิษา จารุพันธ์ คร ูคศ.1 74 

104 นางสาวสุภัสสรา     แก้วเรือง ครอัูตราจ้าง 18 

105 นางจรัสศรี มณีรวม ครู คศ.3 12 

106 นายสมเจตต์ กูลด ี ครู คศ.2 12 

107 นางสาวอัมพิรา ศรีวรรณ ครู คศ.1 12 

108 นายสันติสุข ทั่งกลาง ครู คศ.1 56 

109 นางสาวปาริชาติ ประทุมรัตน์ คร ูคศ.1 12 

110 นายกายสิทธิ์ วิสุทธิไมตรี ครูผู้ช่วย 27 

111 นางสาวลภัสกร พลกุล ครูอัตราจ้าง 12 

112 นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง ครู คศ.1 48 

113 น.ส.ดวงรัตน์    เจษฏาพิพัฒน์ คร ูคศ.3 60 

114 นางณิชาภา     ไพนุจิตร์ ครู คศ.2 24 

115 นายธนาวุฒิ ขาวซัง ครู คศ.1 27 

116 นางสาววราภรณ์ ผลเกิด ครู คศ.1 27 

117 นางพรรณี       ยางทอง คร ูคศ.4 48 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมง                

ทีไ่ด้รับการพัฒนา 
118 นางทิพย์วรรณ       ลีลาอริยะ ครู คศ.2 52 

119 นางขวัญตา คชรินทร์ คร ูคศ.3 60 

120 นายวัชริศร์ ปัญญาพุฒินันท์ ครู คศ.2 30 

121 นางสาวพิศมัย โอยสวัสดิ์ ครู คศ.1 54 

122 นางชญาณี มณีพงษ์ ครู คศ.1 60 

123 นายวิทยา พรหมแก้ว ครู คศ.1 70 

124 นายเด่น นวลปาน ครู คศ.1 69 

125 นางสาวกนกวรรณ พบสถาน คร ูคศ.1 48 

126 นางนันทา แพ่งประสิทธ์ ครู คศ.2 66 

127 นางสาวจีรณา พิมานพรหม ครูผู้ช่วย 43 

128 นางสาวเสาวรส สวยสุน ครอัูตราจ้าง 30 

129 นางสาวน  าฝน โพธิ์สิงห์ ครอัูตราจ้าง 36 

130 นางสาวอ าภา รอดเกลี ยง ครู คศ.1 41 

131 นางสาวจุรีพรรณ พูลศรี ครู คศ.2 48 

132 นางสาวปรรนภัค ใจสุภาพ ครู คศ.2 142 

133 นางณัฐกุล กิ่งแก้ว ครู คศ.1 82 

132 นางสาวพัฒณ์ณรี สงเทพ คร ูคศ.1 95 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
จุดเน้น  ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ    
   ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน 

 4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน   
   ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ น 

 5. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
        สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น โดยมีการระบุ 
วิธีการพัฒนาผู้เรียน ตัวบ่งชี ที่ 1.1(4) ผู้เรียนมีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  
ตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ PDCA เช่น สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ผู้เรียนร้อยละ 98 มีคุณภาพระดับ     
ยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน              
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี 
ใช้สารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Word, Excel, PowerPoint, Photoshop เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพ่ือน าเสนอในชั นเรียน น าไปสร้างนวัตกรรมนรายวิชาต่าง ๆ เช่น 
รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ รายวิชาโครงงาน เป็นต้น คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในตัวบ่งชี ที่ 1.1 (4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า 
ร้อยละ 95 มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาน าข้อมูลผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 5 มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และปัญหาที่เกิดขึ น น าไปวางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั งมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบทั งท่ีประชุมคณะครู ผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา และทางเว็บไซต์ เฟชบุ๊กของสถานศึกษา เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ             
           ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

 2. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

 4. มีการน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี 
   การศึกษาต่อไป 

 5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น โดยมีการระบุวิธีการ 
พัฒนา ตัวบ่งชี  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เน้น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม          
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                           
ตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ PDCA เช่น สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม                         
โดยสถานศึกษามีโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดท าเสนอ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและมีกรด าเนินงานตามแผน เช่น มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั ง ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละครั ง มีเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น 
สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสถานศึกษา
จัดให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สัญญาณWi-Fi ครอบคลุมทุกพื นที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูลและจัดห้องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนสามารถเข้าใชในการสืบค้น ข้อมูลได้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม       
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประ เมิน ตัวบ่งชี  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ                             
ของสถานศึกษา เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียน                              
มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย มีการน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ น มาวางแผนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพเน้น การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั งมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทั งที่
ประชุม คณะครู ผู้ปกครอง กรรกมารสถานศึกษา และทางเว็บไซต์ เฟชบุ๊กของสถานศึกษา เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จุดเน้น  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ                        
          ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั นปี O  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
O  พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 2. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ   
    เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง   
    เรียนรู้ ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 

 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน    
   อย่างเป็นระบบ 

 4. มีการน าผลประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   ของครูอย่างเป็นระบบ 

 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา   
   ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น โดยมีการน าเสนอ 
ข้อมูลให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของครู ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทั งด้านวิชาการและคุณลักษณะ             
ที่พึงประสงค์รายปคีรบทุกรายวิชา ครบทุกชั นปี ครูทุกคนน าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
เน้นครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง ครูมี 
การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลาหลาย และบันทึกผลหลังสอน แสดงข้อมูลผลการประเมิน                  
เชิงพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลแจ้งให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ และสรุปภาพรวมขอสถานศึกษา                         
(Big Data) ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การสื่อสาร ร้อยละ 95 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม ครูมีการน าผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ 5 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ น แล้วน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียน                  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง                        
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง เพ่ือนครูด้วยกัน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม กรจัดการเรียนรู้        
ของครูจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ เพ่ือนครูด้วยกัน ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น พร้อมทั งมีการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทั งที่ประชุม คณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและทางเว็ ปไซด์   
เฟชบุ๊กของสถานศึกษา เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
         สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น โดยควรมีการระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ควรระบุข้อมูลพื นฐานให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลอาคารสถานที่ ควรระบุข้อเสนอแนะ ควรระบุแบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน ควรระบุอัตราส่วนครูต่อผู้เรียน ควรระบุ
ครูครบชั นหรือไม่ครบชั น รวมถึงการระบุความชัดเจนว่าได้เผยแพร่ SAR ให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั งคณะกรรมการ
สถานศึกษาต้นสังกัด หรือผู้เกี่ยข้องให้ได้รับทราบทั งในรูปแบบออนไลน์ และเอกสาร เป็นต้น 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีผลการประเมิน ดังนี  

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดีเลิศ 

ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (OBECQA) ด้านการบริหารจัดการ    

ด้านวิชาการ 
2. รางวัลครูผู้สมควรได้พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “ครูขวัญศิษย์” ปี 2564 จากมูลนิธิสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.2564  
3. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทอง การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะ

ภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2564 รีวิว “ของดีประจ าจังหวัด” ภาษาเยอรมัน ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับประเทศ 

4. นัก เรี ยนได้ รั บรางวัลชนะเลิ ศระดับ เหรียญทอง การประกวดแข่ งขันคลิปวิดี โอสั น  หั วข้อ                     
“อาชีพสุด Cool” ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 
จุดเด่น 

โรงเรียนสตรีภูเก็ตมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสร้าง                      
ความตระหนักให้แก่บุคลากร ให้เข้าใจการบริหารจัดการเชิงระบบ (PDCA )และการบริหาร                                            
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) ที่ต้องท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ผ่านแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ                    
โดยใช้ค่านิยมเป็นหลักยึดในการปฏิบัติงาน  และค านึงถึงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ ก าหนดเป็น
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กติการ่วมกันให้ทุกหน่วยงานทั งในฐานะผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงาน จะต้องสร้างคุณค่าของงานในส่วนที่ตน 
รับผิดชอบในทุกกระบวนการและจะต้องรับผิดชอบในผลงานที่ไม่ได้คุณภาพตามคาดหวัง รวมทั งพร้อมแก้ไข
ปรับปรุงในข้อผิดพลาดนั น ๆ โรงเรียนก าหนดให้หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารสร้างนวัตกรรมใหม ่ๆ                
มาใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหางานให้มีการน าเทคโนโลยีมาบูรณาการปรับปรุงวิธีการสอนหรือสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร รวมทั งพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจและความพร้อม ของ
ผู้ปกครอง ได้แก ่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต (ปรับปรุง 2561)  ซึ่งอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  หลักสูตร
โครงการนานาชาติ (International Program) และหลักสูตรแคมบริดจ์ (Cambridge Curriculum) นอกจากนั น
สอดแทรกรายวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตโดยเฉพาะ นักเรียนในระดับชั น
มัธยมศึกษาปีที ่1 โดยโรงเรียนเปิดรายวิชาภาษาถ่ินภูเก็ต และอาหารพื นเมือง เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงความเป็นภูเก็ต ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน “สื่อสารความเป็นภูเก็ตได้” 
นอกจากนั นยังมีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาต่าง ๆ อีกด้วย 
จุดควรพัฒนา 
  1. โรงเรียนส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการคิดที่มุ่งเน้นทักษะ/กระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการค านวณและวิทยาศาสตร์ 
  2. โรงเรียนส่งเสริม/สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดในเวทีต่าง ๆ ทั งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
  3. โรงเรียนพัฒนารูปแบบและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริม              
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั งการประเมินคุณภาพสื่อ 
  4. โรงเรียนพัฒนาสื่อ/อุปกรณ์/ห้องเรียน/เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเอื อต่อการจัดการเรียนการสอน                 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
แผนการด าเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพ  
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบขั นพื นฐานระดับชาติ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและประเมินผล 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป      
ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน       
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
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ม.1 466 73.61 72.75 72.21 84.76 69.64 96.57 84.55 89.72 80.47 
ม.2 449 86.82 80.59 73.69 85.02 77.59 97.45 88.47 94.01 85.46 
ม.3 414 90.95 76.84 75.88 93.25 80.94 98.79 97.43 78.07 86.52 
ม.4 493 87.63 67.38 82.76 89.15 88.84 95.64 94.52 95.13 87.63 
ม.5 470 91.17 71.28 85.71 93.09 75.64 98.09 89.79 ไม่เรียน 86.39 
ม.6 434 84.55 78.70 82.73 89.96 89.62 95.97 96.43 ไม่เรียน 88.28 

ร้อยละ 2,726 85.79 74.59 78.83 89.20 80.38 97.08 91.86 89.23 85.79 
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ระดับ 2.5 ขึ้นไป
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

คุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ 

จ านวน ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

 นักเรียน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2,726 0 0.00 39 1.43 335 12.29 2,352 86.28 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 2,726 0 0.00 68 2.49 251 9.21 2,407 88.30 
3. มีวินัย 2,726 0 0.00 54 1.98 299 10.97 2,373 87.05 
4. ใฝ่เรียนรู้ 2,726 0 0.00 51 1.87 386 14.16 2,289 83.97 
5. อยู่อย่างพอเพียง 2,726 0 0.00 48 1.76 186 6.82 2,492 91.42 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 2,726 0 0.00 50 1.83 84 3.08 2,592 95.08 
7. รักความเป็นไทย 2,726 0 0.00 32 1.17 116 4.26 2,578 94.57 
8. มีจิตสาธารณะ 2,726 0 0.00 27 0.99 105 3.85 2,594 95.16 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั น 
จ านวน
นักเรียน 
ทั งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 466 466 100 0 0 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 449 449 100 0 0 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 414 414 100 0 0 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 493 493 100 0 0 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 470 470 100 0 0 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 434 434 100 0 0 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
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ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2564 
 

ผลงานดีเด่นโรงเรียน 
 

 

ผลงานดีเด่นผู้บริหาร 
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ผลงานดีเด่นคร ู
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ผลงานนักเรียน 

  ผลกิจกรรมการแข่งขันรายการต่างๆที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2564 
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จ านวนนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อของนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 
 

ประเภท 
จ านวนนักเรียน ม.3 

จ านวนนักเรียน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
เรียนต่อชั น ม. 4 โรงเรียนเดิม 337 81.41 
เรียนต่อชั น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม 27 6.52 
เรียนต่อชั น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 3 0.72 
เรียนต่อชั น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในส่วนภูมิภาค (ยกเว้นจังหวัดเดิม) 11 2.66 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 33 7.97 
เรียนต่อกศน./GED 2 0.48 
เรียนต่อสถาบันในต่างประเทศ 1 0.24 

รวม 414 100 

ที่มา : งานแนะแนว ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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จ านวนนกัเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อของนักเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 
 

ประเภท 
จ านวนนักเรียน ม.6 

จ านวนนักเรียน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 243 56.25 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 64 14.81 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 0 0 
เรียนต่อมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยี 17 3.94 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 2 0.46 
เรียนต่อสถาบันราชภัฏ 35 8.10 
เรียนต่อต่างประเทศ 6 1.39 
ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 1 0.23 
รอศึกษาต่อ (ติดตามไม่ได้) 58 13.43 
ไม่จบการศึกษา 6 1.39 

รวม 511 100 

ที่มา : งานแนะแนว ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 
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จ านวนนกัเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยตามสถาบนัต่างๆ 
 

แยกตามมหาวิทยาลัย 

ล าดับที่ สถาบันการศึกษา จ านวน 
1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 8 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 11 
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 32 
5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19 
6 มหาวิทมลัยศิลปากร 15 
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 52 
10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 11 
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 
13 มหาวิทยาลัยบูรพา 5 
14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19 
15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 10 
16 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 26 
17 มหาวิทยาลัยพะเยา 3 
18 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 26 
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1 
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 
25 สถาบันการบินพลเรือน 2 
26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2 
27 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 23 
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ล าดับที่ สถาบันการศึกษา จ านวน 
28 มหาวิทยาลัยรังสิต 18 
29 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 7 
30 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 
31 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 
32 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 
33 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3 
34 มหาวิทยาลัยเกริก 1 

35 วิทยาลัยดุสิตธานี 7 

36 แลกเปลี่ยนต่างประเทศ 1 

37 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 6 
38 ประกอบอาชีพ  -  
39 รอศึกษาต่อ (ติดตามไม่ได้) 58 
41 ไม่จบการศึกษา 6  

รวมทั้งสิ้น 432 
 

แยกตามคณะ/วิชา 
ล าดับที่ คณะ/ส านักวิชา จ านวน 

1 แพทยศาสตร์ 2 
2 สัตวแพทยศาสตร์ 1 
3 เภสัชศาสตร์ 5 
4 สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบ าบัด/รังสีเทคนิค 5 
5 เทคนิคการสัตวแพทย์/เทคนิคการสัตวศาสตร์/สัตวศาสตร์ 3 
6 วิทยาศาสตร์ 20 
7 พยาบาลศาสตร์ 10 
8 วิศวกรรมศาสตร์ 18 
9 การแพทย์แผนจีน/การแพทย์แผนไทย 1 
10 สถาปัตยกรรมศาสตร์/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 12 
11 สาธารณสุขศาสตร์ 2 
12 อุตสาหกรรมเกษตร/เกษตรศาสตร์/ผลิตกรรมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร 1 
13 นิติศาสตร์ 13 
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ล าดับที่ คณะ/ส านักวิชา จ านวน 
14 เศรษฐศาสตร์ 8 
15 รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 7 
16 นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ 16 
17 อักษรศาสตร์/โบราณคดี 7 
18 วิเทศศึกษา 20 
19 ศิลปศาสตร์ 33 
20 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 
21 การบริการและการท่องเที่ยว/อุตสาหกรรมบริการ 17 
22 บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์/บัญชี 36 
23 วิทยาการจัดการ/การจัดการ 46 
24 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ดิจิทัลมีเดีย 19 
25 ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 12 
26 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 
27 ศิลปกรรมศาสตร์ 5 
28 มัณฑนศิลป์ 1 
29 วิจิตรศิลป์/จิตรกรรม 1 
30 จีนวิทยา 4 
31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 2 
32 ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 1 
33 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 6 
34 รอศึกษาต่อ 58 
35 ไม่จบการศึกษา 6 

รวม 432 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

นายปัญญา  หัตถ ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
นางสาวพีรปภา เลิศสกุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายสันติ  วงค์ไชยา รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคลและงบประมาณ 

 

คณะกรรมกำรจัดท ำสำรสนเทศโรงเรียนสตรีภูเก็ต      
 

1. นางแก้วตา  ชูกลิ่น  ประธานกรรมการ 
2. นางจุไรรัตน์  เครือสุวรรณ์ กรรมการ 
3. นางสาวเนตรนภา จับปรั่ง  กรรมการ 
4. นางสุจิตรา  ชลธาร  เลขานุการ 
5. นางสาวสายใจ     ส าโรง              ผูช้่วยเลขานุการ 
 


