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Annual  Action Plan 2022 of Satree Phuket School 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

  บทน า 
 

โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดภูเก็ต ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา                
ตอนปลายตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล และสามารถน าหลักปรัชญา                    
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้งบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นคนที่เก่ง ดี และ                
ด ารงชีพอยู่อย่างมีความสุข ตลอดจนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) 

           เพื ่อให้การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปตรงตาม เป้าหมายของการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุด                           
แก่ผู้ใช้บริการ โรงเรียนได้จัดท า “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 – 2565”  โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
พิจารณาสภาพปัจจุบัน และปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียน สามารถประเมินสถานภาพ
ของโรงเรียนได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีลักษณะเอ้ือต่อการพัฒนา สภาพแวดล้อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จสู่จุดมุ่งหมาย โรงเรียน   
มีการบริหารจัดการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู 
และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ให้การสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนมีปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบายที่ดี การให้บริการและ
ผลผลิต มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สภาพการเงินในโรงเรียนไม่เป็นอุปสรรค มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม            
ที่ร่มรื่นแต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต้องแก้ไข คือการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มากข้ึน ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้นเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาจารย์  นักเรียน และผู้ปกครอง สมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต สมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตและบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี จึงถือว่าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเป็นทิศทางท าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์แบบเชิงรุกในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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  สภาพปัจจุบันและปัญหา 
 

     ก.  ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 1 ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 076 – 211034 ,               
076 -222368   โทรสาร  076 -219522   e – mail: spk@satreephuket.ac.th http ://www. satreephuket.ac.th เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่
ทั้งหมดจ านวน 28 ไร่ 68 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดชั้นเรียนในปีการศึกษา  2564   คือ  13 - 13 - 13/                    
14 -14 -14  รวมชั้นเรียนทั้งหมด  81  ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  478 – 464 – 421/ 501 – 478 – 437  รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด  2,779 คน  มีครูประจ าการ 
136 คน  พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 19 คน  ครูชาวต่างประเทศ 29 คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 42 คน  มีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารประกอบ  8  หลัง               
จ านวนอาคารดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 หลักสูตรการเรียนมีดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 -  โครงการนานาชาติ (International Program) 

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

-  โครงการนานาชาติหลักสูตร  Cambridge 
 -  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
 -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

mailto:spk@satreephuket.ac.th
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 -  แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (ภาษาเลือก)   
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรัง่เศส 
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – เยอรมัน 
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – ญี่ปุ่น 

-  แผนการเรียนอังกฤษ – จีน 

 

  ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต  ร่วมกับคณะกรรมการสตรี ได้จัดหาเงินเพ่ือ สร้างโรงเรียน
ส าหรับสตรีขึ้น ณ สถานที่บริเวณ ถนนสตูล เชิงเขารัง  เมื่อ พ.ศ.2452 โดยได้วางศิลาฤกษ์จารึกไว้ว่า  “โรงเรียนษัตรี สร้างปี 127” และในขณะที่อาคารเรียน             
ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้สร้างเรือนไม้ชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียน เปิดสอนเฉพาะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า
มหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ปลูกปัญญา” เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552  มีครูใหญ่
คนแรก คือ นายค้อ  ฤกษ์ถลาง  ต่อมาขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนเพ่ิมขึ้น พระพิทักษ์ชินประชา (ตันม้าเสียง ตัณฑวนิช ) ได้สร้างอาคารเรียนใหม่     
ที่วัดมงคลนิมิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเมื่อ พ.ศ.2460  และพระราชทานนามว่าโรงเรียนสตรีประจ ามณฑล
ภูเก็ต “ตัณฑวณิชวิทยาคม” เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเกิดปัญหาสถานที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอกับนักเรียน พ.ศ.2492 นางเย็นจิต  ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนในสมัยนั้น จึงขยายพ้ืนที่โดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบาลนครภูเก็ต ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่สถานที่ปัจจุบัน คือ ถนนด ารง ต าบลตลาดใ หญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต มีที่ดิน 15 ไร่  เมื่อพ.ศ.2494 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็น “โรงเรียนสตรีภูเก็ต” ต่อมาได้ขยายเนื้อที่โรงเรียนไปจรด           
ถนนเชิงคีรีท าให้มีพ้ืนที่รวม 28  ไร่  68 ตารางวา  
 พ.ศ.2471  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีพระบรมราชินี เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยม
โรงเรียน 
 พ.ศ.2528  อธิบดีกรมสามัญศีกษา (ดร.เอกวิทย์  ณ ถลาง) เป็นประธานในพิธีเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่ที่ประดิษฐานและเปิดป้ายโรงเรียนมาตรฐาน 
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 พ.ศ.2543  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2543  จากการกราบบังคมทูลเชิญของผู้อ านวยการราณี วิสูตรธนาวิทย์ 
 พ.ศ.2546  เปิดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) 
  พ.ศ.2548  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงน าคณะกรรมการนานาชาติมู ลนิธิเจ้าฟ้ามหิดล  จ านวน 30 คน  
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการส่วนพระองค์  ได้พระราชทานเงินพร้อมพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แก่โรงเรียน 
โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ คณะครู บุคลากรและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จฯ 
 พ.ศ.2549  สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีแห่งสวีเดน  เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์เพ่ือทรงเยี่ยมและพระราชทานทุนการศึกษา                 
แก่นักเรียนผู้ประสบภัยสึนามิ  
  พ.ศ.2550  วัดไชยธาราราม สร้างอาคารส่วนหน้าให้กับโรงเรียนวงเงิน 12 ล้านบาทเศษ  วันที่  11 มีนาคม 2551  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดป้ายและพระราชทานนามว่า “อาคารฉลองราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา” และทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซึ่งเป็นอาคารเรียน 7 ชั้น สร้างด้วยงบประมาณของ สพฐ. และเงินบริจาค  โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์                      
เป็นผู้ด าเนินการในการระดมทุน  และในปีเดียวกัน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จเยือนศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสึนามิและพิ พิธภัณฑ์พืชแห้ง 
พร้อมคณะอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ 39     
  พ.ศ.2552  จัดงานเฉลิมฉลอง “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต” และคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มประเทศอาเซียน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  พ.ศ.2553  ก าหนดใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้หลักการ             
ของโรงเรียน “มุ่งสู่สากล บนฐานไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SSP) เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์
ตามนโยบายของรัฐ และปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็น International Program: IP 
  พ.ศ.2554  ปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็น Intensive English Program: IEP 
  พ.ศ.2555  เปิดอาคาร “หลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ทรงชิโนโปรตุกีส 2 ชั้น สร้างด้วยงบประมาณ จากรายได้              
การจัดสร้างวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ เป็นผู้ด าเนินการ 
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  พ.ศ.2556   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เมื่อ
วันที่  29  กรกฎาคม  2556  และในปีนี้ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน”  
  พ.ศ.2560  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 
มกราคม  2560 โดยมีผู้อ านวยการเสถียร  พลเยี่ยม   คณะครู บุคลากรและนักเรียนรับเสด็จ 

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

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตด าเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารงานโดย                              
นายปัญญา  หัตถ ิผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 

 
  ผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับ
การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในปี พ.ศ.2523, 2525, 2526, 2527, 2536, 2540, 2544, 2548, 2552,  2556 และ 2560 รวม 11 ครั้ง และ                           
โล่ทองโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อน  รวม 3 ครั้ง   

พ.ศ.2521 – พ.ศ.2530  ผู้อ านวยการสว่าง  ปานม่ัน 
พ.ศ.2523 –2527 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2523, 

2525, 2526 และ 2527 รวม 4 ครั้ง และรับโล่ทองโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 1  
พ.ศ.2528    - รับโล่รางวัลประเภทการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นดีเด่นจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

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

พ.ศ.2531    - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ระดับจังหวัดและระดับเขต 
พ.ศ.2535    - ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาท่ีจัดจริยธรรมศึกษาดีเด่น 
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พ.ศ.2535 – พ.ศ.2540  ผู้อ านวยการสุรางค์  บุญฮก 
พ.ศ.2536    - โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปี พ.ศ.2536  

ครั้งที่ 5 
พ.ศ.2540 – พ.ศ.2545  ผู้อ านวยการรานี  วิสูตรธนาวิทย์ 

พ.ศ.2540 - โรงเรียนเข้ารับโล่พระราชทานเพ่ือจัดท าป้าย “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
        - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2540 ครั้งที6่ 
 - วงโยธวาทิตเหรียญเงินแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2541 - ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็น 1 ใน 13 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  ที่เข้าโครงการน าร่องจัดการระบบสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน เข้าสู่มาตรฐาน ISO 14001 
 - รับเกียรติบัตรชนะเลิศโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ระดับเขตการศึกษา 4 
 - รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น ของเขตการศึกษา 4 ดังนี้ งานวิชาการ งานธุรการ งานปกครอง งานบริการ งานแนะแนว งานห้องสมุด 
งานโสตทัศนศึกษา งานทะเบียน งานสารสนเทศ หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาต่างประเทศที่ 2 และหมวดกิจกรรม 
 - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น 

พ.ศ.2542  - รับรางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 ตามนโยบายของอธิบดีกรมสามัญศึกษา ประเมินโดย SGS International 
Certification Services Ltd.  ประเทศอังกฤษ 
 - โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศระดับประเทศ 
 - สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ.2544 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีพ.ศ.2544                     
ครั้งที่ 7 และรับโล่ทองพระราชทาน ครั้งที่ 2 

 - ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2544 
พ.ศ.2545 รับรางวัลดีเด่นด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดได้ประสบความส าเร็จ  
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พ.ศ.2545 – พ.ศ.2547  ผู้อ านวยการผ่องศรี  เรืองดิษฐ์ 
พ.ศ.2546 - รับโล่โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 - รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ ทอง 
                         - รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 เพ่ือแสดงว่าเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหา  ผู้บริจาคโลหิต  เป็นหมู่คณะนานกว่า 5 ปี ติดต่อกัน 

พ.ศ.2547 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่นเพ่ือเสริมอาชีพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่น ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พ.ศ.2547 – พ.ศ.2554  ผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์ 
พ.ศ.2548    -  โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2548 ครั้งที8่ 
 - รับรางวัลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 
พ.ศ.2549 - รับรางวัล สถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว                 

ตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมของภาคใต้ และรางวัลเหรียญเงิน
ระดับประเทศของคุรุสภา 
 - ผ่านการประเมินคุณภาพรอบท่ี 2 จากส านักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ระดับ ดีมาก 

พ.ศ.2551 - หนังสือ “ภูเก็ต” ตามโครงการต าราและสื่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรม ประเภทสื่อ                       
ของคุรุสภา   

พ.ศ.2552    - โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2552 ครั้งที่ 9 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดนักเรียนน าเสนองานการบริหารจัดการศึกษา จัดเลี้ยงรับรอง และน าชมแหล่งเรียนรู้                   

ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต แก่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอาเซียนที่มาประชุมกลุ่มอาเซียน ณ โรงแรมเชอราตัน จังหวัดภูเก็ต 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกระจายอ านาจประเภทที่ 1 ล าดับที่ 1 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต 
 - ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นหน่วย
เบิกจ่ายโดยตรงกับคลังในระบบ GFMIS 
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 - รับป้าย “สถานศึกษาพอเพียง 2552” จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 - รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมประเภทการบริหารจัดการ ชื่อ “รูปแบบการบริหารปัจจัยเสี่ยงเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต” จากการประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ 

พ.ศ.2553 - รับรางวัลโรงเรียนเพียรเพิ่มผลผลิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 
 - ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียน และ Education 
Hub 1 ใน 14 แห่ง  ของประเทศและเป็นตัวแทนสพม.เขต 14 น าเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองของภาคใต้ ประจ าปี 
2553 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 น าเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคใต้  
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 - โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา  ตามโครงการ “โรงเรียนของพ่อ เล่าเรื่องของพอเพียง ร้อยเรียง
คุณภาพ” 

พ.ศ.2554 - ผ่านการประเมิน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 3 

พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556  ผู้อ านวยการปรีชา  หนูน้อย 
พ.ศ.2555 - ได้รับคัดเลือกจากส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียน 1 ใน 62 

โรงเรียนแรกของประเทศเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาสู่สากล (High Performing Schools) 
 - เป็นโรงเรียนแกนน าพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 - เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 - โครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อมจากส านักงานเลขาธิการ วุฒิสภาท าเนียบรัฐสภา 
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 - โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่
มีผลงานในการน าเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม จาก วุฒิสภา 
 - รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต จาก ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
 - รางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.   

พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557  ผู้อ านวยการอุเทน  จิตต์ส ารวย 
พ.ศ.2556 - รางวัล Best Practice Award การประกวดกิจกรรม โครงการสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจต้านภัยทุจริต จากคณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 - เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษาสภาพ จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 - สถานศึกษาดีเด่น การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2556  จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 41 

พ.ศ.2557  - รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2557 ประเภทรักษามาตรฐาน จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี 
  - โรงเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระ       
การเรยีนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556 
 - โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 
ปีการศึกษา 2556 
 - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6                     
ปีการศึกษา 2556  

พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559  ผู้อ านวยการโกศล  ใสขาว 
พ.ศ.2558 - รางวัล “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558 จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ประกาศรับรองคุณภาพ OBECQA โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งมีทั้งหมด 62 โรงเรียนทั่วประเทศ 
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  พ.ศ.2559 - ได้รับป้ายโรงเรียนสุจริต และ ผลงานวิจัยโรงเรียนต้นแบบโครงการ โรงเรียนสุจริต จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
 - รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBECQA ปี 2558 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET บรรลุเป้าหมายร้อยละ5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพ้ืนที่การศึกษา                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพ้ืนที่การศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับพ้ืนที่
การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับพ้ืนที่การศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

พ.ศ.2559 – 2562  ผู้อ านวยการเสถียร  พลเยี่ยม 
พ.ศ.2560   - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปี พ.ศ.2560                        

ครั้งที่ 11  
 - รางวัลโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษา

พอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ    

- รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองอันดับ 2 “การคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 2560”ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดโดย สพม. 14 
- รางวัลชมเชย สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2560 จัดโดยธนาคารออมสิน 

 - รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมแบ่งปัน
ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ฝ่ายโครงการ “The Heart of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2561  - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง และระดับชาติ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  สถานศึกษายอด
เยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 - รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่ องในเทศกาลวิสาขบูชา วันส าคัญ  สากลของโลก ประจ าปี  2561 เข้ ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จัดโดยกรม                                   
การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร  

- รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ                           
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

- รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น 
ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี 2561 

- รับเกียรติบัตรเข้าร่วมน าเสนอนิทรรศการผลงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ( Intensive School) 
งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา2561 ภาคใต้ (World–Class Standard School Symposium) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- โล่รางวัลชมเชยการคัดเลือกการด าเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด ประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - รับรางวัล IOA AWARD ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2561 ดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2562    - ผู้อ านวยการเสถียร  พลเยี่ยม และ นางวิภา  ตันมานะตระกูล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น 
ประจ าปี 2561” และ โรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 
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        - รับมอบสารตราตั้งการจัดตั้งศูนย์เพ่ือการสืบสานศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง ล าดับ                      
ที่ 112 จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง  

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการปัญญา  หัตถิ 
 พ.ศ.2562  - รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และร่วมอบรมสื่อการเรียนการสอน จัดโดยโครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
 พ.ศ.2563   - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง และระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 
ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ จัดโดย สพฐ. 
  -  คุณสรายุทธ  มัสลัม ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต และผู้อ านวยการปัญญา  หัตถิ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็น 
“ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น” และ “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น” ประจ า ปี2562 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 

  -  รับโล่รางวัล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                
ปีการศึกษา 2561 ในเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรรษท่ี 21 จัดโดย สพม.14 
 พ.ศ.2564  - รับเกียรติบัตรสถานศึกษาส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

- รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเด็ก  
ในครอบครัวยากไร้ ฝ่ายโครงการ  “The Heart of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 

- รับเกียรติบัตร โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษายกก าลังสอง ปีการศึกษา 
2563  โดยส านักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา        

  -  รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ                       
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
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- รับเกียรติบัตรเป็นเครือข่ายอ าเภอ TO BE NUMBER ONE อ าเภอเมืองภูเก็ต โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอ าเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต     

- รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน อันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2564                             
ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 

- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง  สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
จัดโดย สพฐ. 

      ข.  สภาพปัจจุบัน              
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม                 

โดยการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม มีการให้ความรู้พร้อมกับมีการร่วมกันปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เสนอผลการวิเคราะห์ใน  2 ประเด็น คือ                    
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
    1.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
            การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ การเมือง  และกฎหมาย   

สรุปได้ดังนี้ 

          ปัจจัยที่เป็นโอกาสในการด าเนินงานของโรงเรียน                                                                                                                       
 ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ผู้ปกครองคาดหวังกับโรงเรียนสูง 
 นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
 การสนับสนุนจากเครือข่าย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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 ชุมชนให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 

          ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน      
 การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง โยกย้าย ของข้าราชการครู ผู้บริหารส่งผลกระทบในการบริหารและการเรียนการสอน 
 คู่แข่งของโรงเรียน ทั้งโรงเรียนของเอกชนและรัฐบาลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ปกครอง นักเรียน มีความคาดหวังต่อโรงเรียนสูง ท าให้มีความกดดันในการด าเนินงาน 
 ความล่าช้าและความไม่แน่นอนของนโยบายทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลการจัดการเรียนการสอน 
 งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีจ ากัด 
 ระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการขาดความคล่องตัวในด าเนินงาน 
 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เนื่องจากโรคระบาด 
 ความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 

 
1.2   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

                    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายโรงเรียน การบริการและผลผลิต         
ปริมาณและคุณภาพบุคคล ประสิทธิภาพทางการเงิน กระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ  สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งในการด าเนินงานของโรงเรียน      
 โครงสร้างการบริหาร และก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีความเป็นเอกภาพ 
 มอบหมายงานภาระงานให้บุคลากร ตามความรู้ความสามารถ 
 ระบบแบบแผนที่ดีในการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์การด าเนินงานครอบคลุม เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้ 
 บุคลากรมีความรัก สามัคคี เน้นการท างานเป็นทีม เสียสละ ทุ่มเท ตลอดจน ให้ความร่วมมือ ถ่ายทอด สอนงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
 ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย   



 15 

Annual  Action Plan 2022 of Satree Phuket School 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

 ครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัย บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อนในการด าเนินงานของโรงเรียน      
 ผู้บริหารให้ความส าคัญน้อยในการยอมรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้างาน 
 การประสานงานภายในกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียน การพูดคุยร่วมกัน ยังไม่ค่อยมีความเป็นเอกภาพไม่ได้บูรณาการตามสภาพจริง 
 ข้อจ ากัดในการสรรหา/มอบหมายหน้าที่การสอนให้ครูชาวต่างชาติ และต้องใช้งบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติสูง 
 การนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานยังท าได้ไม่เต็มที่และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงงานยังมีน้อย 
 ระบบท างานซ้ าซ้อน เสียเวลา 
 ครูมีภาระงานอ่ืน ๆ หรืองานสนับสนุนและกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/สัญญาณ Wi-Fi  /สื่อเทคโนโลยี ใช้งานไม่ได้ และไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ในโรงเรียน 

 2.   ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสตรีภูเก็ต สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้ว่า

สภาพแวดล้อมภายนอกมีลักษณะเอ้ือต่อการพัฒนา สภาพแวดล้อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จสู่จุดมุ่งหมาย โรงเรียนมีโอกาส                
ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในด้านการบริหาร  สมาคมผู้ปกครองและครู  และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนให้การสนับสนุนในด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนมีปัจจั ย
ทางด้านโครงสร้างและนโยบายที่ดี  การให้บริการและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สภาพการเงินในโรงเรียน
ไม่เป็นอุปสรรค มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น แต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขคือการจัดหาสื่ อ-อุปกรณ์เทคโนโลยี ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มากขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ                   
ให้สูงขึ้น เช่นกัน  
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity) 
          “ เป็นเลิศทางภาษา สื่อสารความเป็นภูเก็ต ”  

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness) 
          “ ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  มีจิตสาธารณะ ”   

วิสัยทัศน์  (Vision) 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สูม่าตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง” 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม บนวิถีพอเพียง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลและสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

     

เป้าประสงค์  (Purpose) 
1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาความรู้ เจตคติ สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัด การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
3. มีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. มีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน (Strategy) 
     1.  กลยุทธ์ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ 

2. กรอบแผนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 

โครงการ วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ และ                             
มีคุณธรรม 

1.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 

1.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา 

ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง              
การเรียนรู้ 

1.1.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

1.2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม   
จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึง   
ประสงค์ 

1.2.1 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสร้างวินัย และส่งเสริมภาวะผู้น านักเรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ                         
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.2.2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต 
1.2.3 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมพัฒนา
สุขภาพ อนามัย 

1.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและ
ความรับผิดชอบในการใช้ 
เทคโนโลยี 

1.3.1 โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถ                   
ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT) เพ่ือ
การศึกษา 

ผู้เรียนมีทักษะและ                   
ความรับผิดชอบในการใช้
เทคโนโลยี 

1.4  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก 1.4.1 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 

โครงการ วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
สมรรถนะ ในการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัด                
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.1  ส่งเสริมครูและบุคลากร   
ด้านการจัดการเรียนการสอน   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.1.2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
สู่มาตรฐานสากล 

ครูและบุคลากรสามารถจัดการ
เรียนการสอน   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2  ส่งเสริมครูและบุคลากร             
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.2.1 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม                   
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

ครูและบุคลากร                       
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมรวมถึงใช้    
เทคโนโลยีส าหรับการเรียน                    
การสอน 

2.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร                 
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

ครูและบุคลากรสามารถพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยี
ส าหรับการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล 

3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่เอื้อต่อ   
การจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

3.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 10 ระบบ 

โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ  

3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล 

3.2 ส่งเสริมบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน                
การสอน 

3.2.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก
โรงเรียน 

โรงเรียนมีบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ     
การจัดการเรียนรู้ 3.2.2 โครงการปรับภูมิทัศน์สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

3.3  พัฒนาการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี 

3.3.1  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารและบริการข้อมูลสารสนเทศ 

โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 

โครงการ วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย 

กลยุทธ์ที่ 4 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาทั้ง
ในประเทศและในระดับ
นานาชาติ 

4.1 สร้างเครือข่ายการศึกษา 
ทั้งในประเทศและในระดับ
นานาชาติ 

4.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา 

โรงเรียนมเีครือข่ายการศึกษา   
ทั้งในประเทศและในระดับ
นานาชาติ 

4.2 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้           
ทั้งภายใน และต่างประเทศ    
เพ่ือการจัดการศึกษา 

4.2.1 โครงการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ 
 

นักเรียนสามารถใช้แหล่ง                   
การเรียนรู้ทั้งภายใน  และ
ต่างประเทศ   

4.3 ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กร
ต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

4.3.1  โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์
ของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร 

ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือจาก
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรต่างๆ  

 

4.3.2 โครงการเครือข่ายร่วมมือดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4.3.3 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
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  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความเท่าเทียมกันทางการศึกษา  เรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และการจัดท าโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนเป็นส าคัญ 

4. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ  เสริมสร้างพฤติกรรมและคุณลักษณะที่เหมาะสมแก่นักเรียน 

5. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ  เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีความรักในด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย  รู้จักหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ซึ่งความเป็นไทย 

7. เพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย  รู้จักการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้ขอบเขตและกฎเกณฑ์ท่ีพึงมี 
8. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งบริการความรู้ทางด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน ให้ชุมชนได้มีบทบาทในการร่วมการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 

9. เพ่ือให้ครแูละบุคลากร ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวิทยฐานะของตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

10. เพ่ือพัฒนานักเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

11. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียน  ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

12. เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน 
13. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
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  นโยบาย   

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งหลักสูตร คุณภาพครูผู้สอน/บุคลากร คุณภาพผู้เรียน และเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการวิจัย นวัตกรรม สู่ความเป็นพลเมืองโลก 
3. สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ 
5. เสริมสร้างการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

จุดเน้นโรงเรียนสตรีภเูก็ต  ปีงบประมาณ 2564  “111 ปีแห่งความเป็นเลิศ” 

1.  ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษา สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเครือข่ายทางสังคม และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข  
2.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา สุขภาพและสื่อสารความเป็นภูเก็ต  
4.  การบริหารจัดการศึกษาภายใต้ 10 ระบบ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
6.  มีระบบนิเทศติดตามรายงานผลเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 
7.  ปีแห่งการคุ้มครองเด็กตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครอบคลุมทุกมิติ 
8.  เป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศทางภาษาและดิจิทัล ( HCEC ) 
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   เป้าหมาย 

ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความเท่าเทียมกันทางการศึกษา  เรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 

2. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และมีประสบการณ์ในการท าโครงงาน 
3. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการ  เนื้อหา และเทคโนโลยีที่หลากหลาย  ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

4. นักเรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถ เจตคติ วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพในสังคมโลก 

5. นักเรียนมีพัฒนาสุขภาพร่างกาย  สุขภาพจิต และน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. นักเรียนได้รับความรู้เต็มหลักสูตร  เต็มความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จัก
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในด้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน 

8. โรงเรียนและชุมชนมีความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

9. ครูได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในทุกด้าน 

10. มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย  ระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา ( DMC )  และ  ( STUDENT ) พร้อมจะใช้งานในการ
บริหารและจัดการศึกษา 

11. โรงเรียนมีอาคารสถานที่   แหล่งเรียนรู้และเครื่องอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

12. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ (MOU)  ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ในการพัฒนาโรงเรียน 

13. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
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ด้านปริมาณ 
       จ านวนนักเรียน    

ระดับชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2563 จ านวน(คน) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน(คน) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 458 478 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 428 464 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 439 421 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 490 501 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 449 478 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  525 437 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,789 2,779 

จ านวนครูจ าแนกตาม งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2563  จ านวน(คน) ปีงบประมาณ 2564  จ านวน(คน) 

 

1. บริหาร 2 4 
2. แนะแนว 5 5 
3. ภาษาไทย 17 7 
4. คณิตศาสตร์ 20 20 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 28 
6. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 13 12 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 7 6 
8. การงานอาชีพ 12 7 
9. ศิลปะ 12 11 
10. ภาษาต่างประเทศ 32 28 

รวมจ านวนครู 148 136 
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จ านวนลูกจ้างจ าแนกตามหน้าที่ 

ต าแหน่งหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน(คน) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน(คน) 
 

1.  พนักงานราชการ 1 1 
2.  ลูกจ้างประจ า 11 1 
3.  ครูอัตราจ้าง 8 6 
4.  ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ 35 29 
5.  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 20 20 
6.  ครูอัตราจ้าง (IP) 5 4 
7.  ครูอัตราจ้าง (ครูคู่ IP/IPC) 6 6 
8.  เจ้าหน้าที่ส านักงาน (IP) 5 5 
9.  ลูกจ้างชั่วคราว (นักการ+ขับรถ+บริการ) 17 21 

รวมจ านวนลูกจ้าง 98 93 

                           ข้อมูล  ณ วันที่  25 มิถุนายน  2564 
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มาตรการ 

1.   จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  และปรับกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษามุ่งสู่ความเป็น
มาตรฐานสากลรองรับการเป็นโรงเรียน Education Hub 

2.    จัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  เศรษฐกิจพอเพียงและป้องกันปัญหาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรักและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

5. จัดให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์ และสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาได้ 
6. จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน ให้ค าปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

7. จัดท าวารสาร  เว็บไซต์ เพ่ือเสนอข่าวความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ 
8. จัดให้นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ 

9. จัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
10. จัดส่งให้ ครู และบุคลากรได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และเป็นวิทยากร  อย่างทั่วถึง 

11. จัดระบบการนิเทศภายในอย่างมีระบบ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

12. จัดให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน และใช้สื่อในกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

13. จัดให้มีการประชุมร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนกับชุมชน ในรูปของกรรมการสถานศึกษา  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคม และมูลนิธิ 
14. จัดระบบข้อมูลและการบริหารโรงเรียนโดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วยระบบ DMC, E-MIS, B-OBEC, DEA ของสพฐ. 
15. จัดระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

16. จัดระบบการศึกษาในโครงการ IP , IPC เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษา 

17. จัดระบบการศึกษาในโครงการ SMTE  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
18. รักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดระบบ การประเมินภายใน และรับการประเมินภายนอกอย่างต่อเนื่อง   


