
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า ก  

คำนำ 
 

   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญการนำผล                
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิ มเติม (ฉบับที่ ๒)                  
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล             
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี  

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการประกัน 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประจำทุกปี
การศึกษา และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง                     
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป                          
และเป็นฐานข้อมูล รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบ เพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  
นอกจากนี้ ยังใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน                 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสี่  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู และบุคลากรทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้                 
ที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  
สำเร็จ สมบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
 
 
 

(นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง                    
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา            
มีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู และบุคลากร เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติ               
ที่ตรงกัน พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงานซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรม                   
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา 256๒  

การจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียนเทศบาลเมืองภู เก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
 
 
 

(นายไตรวุฒิ  ฉัตรแดง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
วันที่ 29  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
 

  ส่วนที่                            หน้า   
 

• คำนำ         ก 
• ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ข 
• สารบัญ         ค 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร       จ 
• แนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ      ช 
• สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    ญ 
• ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         ๑               
❖ ข้อมูลทั่วไป          1 
❖ ประวัติความเป็นมาโรงเรียน       1 
❖ ข้อมูลผู้บริหาร         4 
❖ ข้อมลูครูและบุคลากร       4 
❖ ข้อมูลนักเรียน        12         
❖ สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   14 
❖ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT.)  19 
❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)   21 
❖ ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืน ๆ      25 
❖ ข้อมูลอาคารสถานที่       25 
❖ ข้อมูลงบประมาณ       26 
❖ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม      28 
❖ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา     29 
❖ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น     31 
❖ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา      33 
❖ ผลงานที่ประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับ   42 
❖ โครงการ / กิจกรรมพิเศษตามนโยบาย     44 
❖ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 45 
❖ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และข้อเสนอแนะ    47   
❖ การนำผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 50 
❖ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี  51 

• ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา    57 
❖ มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน          57 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)   58 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ  59 
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สารบัญ 
 
  ส่วนที่                            หน้า  
  

- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    61 
- ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน    61 
- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    62 
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยระดับดี (3) ขึ้นไป  62 

❖ มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    64 
❖ มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 67 
- แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 70 
- แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต    71 
- ความต้องการและความช่วยเหลือ     71 

• ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices   72 
• โครงการอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามปนวพระราชดำริ 
 เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ 11 ศูนย์การเรียนรู้   73 

• ภาคผนวก                                                                                
- โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์   80 
- ภาพกิจกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2562  
- ผลการประเมินภาวะเจริญเติบโตของผู้เรียน    
- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การกำหนดค่าเป้าหมาย   
- ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน     
- คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา       
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต                          
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีนางธนวรรณ 
อารีย์พงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561                   
ถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ จำนวน                               
๔4 ห้องเรียน นักเรียน ๑,512 คน มีบุคลากรสายบริหาร 4 คน พนักงานครูเทศบาล 65 คน พนักงานจ้างสอน 
20 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ, แม่ครัว) ๑2 คน  
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักการบริหารคุณภาพ                  
มีการวางแผน (Plan: P) ลงมือปฎิบัติ  (Do: D) ตรวจสอบทบทวน  (Check: C) และพัฒนา (Act: A) อย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปมาตรฐานการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม               
ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียน
ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือส่งให้
นักเรียน ครูและบุคลากร มีจิตรักธรรมชาติ ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ                  
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตนิสัยที่ดีในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีการนำขยะที่คัดแยกมาเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ 
สร้างรายได้ให้กับตนเอง และนำรายได้ไปพัฒนาห้องเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อถือด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง                  
   ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ NT = 47.15  และ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                   
(O-Net) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา โดยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ  O-Net  = 44.50 ผลสำเร็จที่ได้รับ                    
เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1 
   ผลการประเมินตนเอง   
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีระดับคุณภาพดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลาย              
ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการวางแผน               
การทำงานอย่างเป็นระบบ โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่กำหนดการพิชิตผล O-Net และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับ ติดตาม ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management ; 
RBM) เพ่ือเปาหมายในการจัดการศึกษา คือ ผูเรียนเปนคนดี คนเกง่ และมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ติดตามงาน และรายงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกฝ่าย               
มีส่วนร่วมในกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏฺบัติการให้ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการประกัน
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คุณภาพ ครูมีความทุ่มเท เสียสละ ให้กับการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทางสติปัญญา มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต             
ด้วยความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุง
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอน ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มกำลัง เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

   แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
๑. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 และชั้นประถมศึกษาที่  2 โดยการทดสอบ                   
ด้วยข้อสอบ RT และข้อสอบมาตรฐานเทศบาลนครภูเก็ต และพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

๒. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะ 
ยาว 5 – 10 ปี โดยศึกษาบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล และต้นสังกัด แผนการ
ศึกษาชาติ 20 ปี ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน 
ทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน เพ่ือนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนางานในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ PLC                 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่าง ๆ               
เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นเครื่องมือในการ 
ทำงานของครู และบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย   

๔. จัดระบบงานวิชาการให้ครอบคลุมภารกิจ วางแผนจัดระบบให้ชัดเจน ควบคุม กำกับ ติดตาม 
อย่างใกล้ชิด ด้วยกระบวนการ PDCA. และมีการรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ  พัฒนาหลักสูตร                        
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
  5. จัดระบบนิ เทศการเรียนการสอน และช่วยเหลือครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้                       
เชิงวิชาชีพอย่างยั่งยืน พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้มีรูปแบบเดียวกัน มีการกำหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด , กระบวนการ Active Learning 
ให้นักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ พัฒนาครูในการจัดทำเครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้  สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัด                        
และประเมินผลผู้เรียนทีส่อดคล้องกับ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้   

6. พัฒนาการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครอบคลุมนักเรียน อย่างน้อย 80 % ของนักเรียนทั้งหมด  
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียน พฤติกรรม ครอบครัว และสุขภาพ                    
ให้นักเรียนรักเพ่ือนร่วมห้อง รักโรงเรียน และรักครู 
  7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความเข้าใจ และยึดถือโรงเรียน 
เป็นตัวตั้ง พัฒนาความร่วมมือภาคี เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน 
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 “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
ชื่อผลงาน  โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ 
              ศูนย์การเรียนรู้ ๑๑ ศูนย์  
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน และบุคลากร 
ในโรงเรียน 

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพ่ือเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า 
4. เพ่ือรณรงค์และสร้างจิตสำนึกการลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันแก่นักเรียน และบุคลากร                    

ในหน่วยงาน 
5. เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน 
6. เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
แนวทางการดำเนินงาน 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ กําหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาประชุม  

ปรึกษา หารือ ดําเนินการศึกษารูปแบบ และแนวทางการจัดการข้อมูลจากเอกสารหนังสือ และเว็บไซต์เพ่ือหาแนว
ทางการกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวด หลังจากนั้นเตรียมการวางรูปแบบและแนวทางการดําเนินการ พร้อมกับเตรียม 
องค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้คณะทํางาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งสําหรับใช้ในการสร้างฐานข้อมูล 
 กำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมร่วมกัน รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 กำหนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ 

-  เส้นทางการพัฒนา 
-  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
-  งบประมาณสนับสนุน 
-  การติดตาม ประเมินผล 

 จัดโครงสร้างการบริหาร 
-  ทีมนำ  
–  ทีมทำ  
-  ทีมประสานงาน 

 จัดระบบการบริหาร 
-  การเรียนรู้ผ่านกลุ่มสาระฯและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-  การพัฒนาบุคลากรผ่านคณะกรรมการดำเนินงาน 

 กำหนดรูปแบบการบริหาร 
-  บูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมเสริมหลักสูตรกับงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-  สมานฉันท์การทำงานภายในห้องเรียน / คณะ / โรงเรียน 
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ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย มีดังนี้ 
๑. ไฟฟ้า มาตรการปิดไฟหลังใช้ นักเรียนนำกลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน  
๒. น้ำ มาตรการปิดน้ำหลังใช้ นักเรียนนำกลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน 
๓. ของเสีย โรงเรียนสามารถจัดการของเสียอย่างเป็นระบบได้ 5 ชนิด ได้แก่ กระดาษ ขวดน้ำ ใบไม้                     

ใบไทรการดักไขมันและเศษอาหาร 
๔. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น 
    โรงเรียนได้พัฒนาอาคารสถานเพ่ือที่จะให้เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม              

ในโรงเรียนให้เลี่ยงภาวะโลกร้อน โดยการจัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว มีการคัดแยกขยะ ในโรงเรียน
และมีธนาคารขยะในโรงเรียนเพ่ือรับซื้อขยะ 

๕. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ๑๑ ศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. กิจกรรมขยะแลกอุปกรณ์การเรียน 
2. กิจกรรมประหยัดไฟได้โชค 
3. กิจกรรมธนาคารขยะ 
4. กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำธนาคารขยะ 
5. สุดยอดนักฝากขยะ 
6. กิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญ 
7. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน การอนุรักษ์พลังงานและธรรมชาติ 
8. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนใน 11 ศูนย์การเรียนรู้ 
9. กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
10. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
11. กิจกรรมขยะหอมจากโรงเรียนสู่บ้าน 
12. กิจกรรมขยะสวยด้วยมือเรา 
13. กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
14. กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
15. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
16. กิจกรรมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน 11 ศูนย์ 
17. กิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้าในโรงเรียน 

 
๔. ปัจจัยเกื้อหนุนแห่งความสำเร็จ 

๑. การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. ความร่วมมือและความพร้อมของบุคลากร 
๓. การทำงานที่ต่อเนื่อง 
๔. เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
๕. งบประมาณที่เพียงพอ 
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๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
          ๑. นโยบายสิ่งแวดลอ้มศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 
 ๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 ๓. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๔. ขยายการมสี่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 
 

๖.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
1.  เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน                  

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.  รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศโรงเรียนธนาคารขยะ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ 
3.  รับรางวัลโรงเรียนเทคโนโลยีสะอาด ตัว G จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕ 
4.  รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา 2562 

 
  ตามที่โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2561 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ                             
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    มีคุณภาพระดับ  ดี 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๙๖๖, ๐๗๖-๒๑๙๔๔๙ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๔๕๕๕                                  
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                            
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน ๔4 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่เศษ 
E-mail : mpm_school@hotmail.com  Website : www.mpm.ac.th   
 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นโรงเรียนเทศบาลขนาดใหญ่ บนพื้นที่ ๑๓ ไร่เศษ สร้างข้ึนในสมัย                  

นายเกษม สุทธางกูร นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๓ ชั้น ยาว ๙๑.๔๐ เมตร กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ โดยรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 
๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท ออกแบบก่อสร้างโดย นายพิทยา นาถกรณกุล สถาปนิกชาวภูเก็ต แต่ไม่อาจก่อสร้างได้เต็ม
รูปแบบตามแบบที่กำหนดได้ เนื่องจากเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอ  

ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ขอเงินงบประมาณเพ่ิมเติมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท                 
และได้ตั้งงบประมาณสมทบ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท การก่อสร้างจึงสำเร็จลง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๑ 
รวมงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๑๘,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) 

เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยมี นายสุนันท์ หลิมจานนท์                      
เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน นักเรียนทั้งสิ้น ๒๖๙ คน ครู ๑๗ คน และภารโรง ๓ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียน นำบุตรหลานเข้ามาเรียน 
มากขึ้นตามลำดับ จนห้องเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เทศบาลเมืองภูเก็ต โดยนายอติ ธารสิริโรจน์  
นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ตขณะนั้น ได้ของบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีต                   
เสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาล
เมืองภูเก็ต ตั้งงบประมาณสมทบ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เทศบาลเมืองภูเก็ต โดย ร้อยโทภูมิศักดิ์ หงษ์หยก นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต   
ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ิมอีก ๑ หลัง โดยสร้างต่อจากอาคาร ๑ จำนวน ๘ ห้องเรียน ชั้นล่าง                  
เป็นห้องประชุม โดยใช้เงินงบประมาณเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร หลังที่ 3 เพ่ิมอีก  
๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคาร
เรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล , ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ ในปี เดียวกันนั้น                          
นายสุรัติ หลักบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตในขณะนั้น ได้ร่วมกับคณะครูตั้งชื่ออาคารเรียน                     
3 หลังให้คล้องจองกัน ดังนี้ 

อาคาร 1 ชื่อ  อาคารมิ่งเมือง 
อาคาร 3 ชื่อ  อาคารเรืองอโณทัย  
อาคาร 2 ชื่อ  อาคารร่มไทรทอง 
 

mailto:mpm_school@hotmail.com
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ปี พ.ศ. ๒๕๔1 โรงเรียนเทศบาลเมืองภู เก็ต ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับ

ประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ในสมัย นายสุรัติ  หลักบ้าน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
ปี พ.ศ. ๒๕๔2 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนดีเด่น

ขนาดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในสมัย นายสุรัติ  หลักบ้าน ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ จำนวน ๓๗ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๖๘๒ คน ครู ๔๖ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒๙ คน และภารโรง ๖ คน  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน                
๓ ห้อง มีนักเรียน จำนวน ๑๑๖ คน รวมนักเรียนทั้งหมด ๑,๗๘๒ คน ครู ๗๔ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จำนวน ๕ คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ - แม่ครัว) จำนวน ๑๐ คน      

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพนักงานครู จำนวน ๗๗ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๖  คน  
พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งเป็นนักการและแม่ครัว จำนวน 11 คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
จำนวน ๑,๙๑๕ คน และได้พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ การเรียนการสอน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมชุ มนุม 
กิจกรรมหลังเลิกเรียน จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน และสังคมเป็นอย่างดี 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพนักงานครู จำนวน ๗๙ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๙ คน  
พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๔  คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 
๒,๐๑๕ คน และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ
ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โดยมี นางอรัญญา ลีนานนท์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา    

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีพนักงานครู จำนวน ๗๔ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๓ คน 
พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๒ คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 
๒,๐๕๒ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพนักงานครู จำนวน ๗๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๐ คน 
พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๓  คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 
๒,๐๙๒ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพนักงานครู จำนวน ๗๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๙ คน 
พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๓  คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 
๒,๐๙๒ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครู จำนวน ๗๒ คน  
พนักงานจ้าง จำนวน ๒๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๑ คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑                  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๙๘๘ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครู จำนวน ๖๕ คน  
พนักงานจ้าง จำนวน ๒๖ คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๒ คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑                
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๘๘๐ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครู จำนวน ๖๙ คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๕  คน นักเรียนตั้งแต่ระดับ                
ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๘๙ คน 
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครู จำนวน ๖๙ คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๐ คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๒๔  คน นักเรียนตั้งแต่ระดับ                    
ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๓๐ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครู จำนวน ๖๗ คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓๐ คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๕  คน นักเรียนตั้งแต่ระดับ                
ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๖๖ คน  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ิม ๒ หลัง เป็นอาคารเรียน หลังที่ 4 โดยสร้างเชื่อมต่อกับ
อาคารเรียนหลังที่ 2 (อาคารร่มไทรทอง) เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๒๐ ห้องเรียน งบประมาณในการก่อสร้าง 
๓๐,๑๓๙,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมเวลา
ก่อสร้าง ๔๒๐ วัน เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตั้งชื่อว่า อาคารร่มไทรทองใหม่  

อาคารเรียน หลังที่ 5 สร้างในพ้ืนที่อาคาร 3 (อาคารเรืองอโนทัย) โดยได้รื้อถอนอาคาร 3                
(เรื อ งอ โนทั ย ) ห ลั ง เดิ ม  และก่ อส ร้ า งอาคาร  ค .ส .ล . ๔  ชั้ น  ๑ ๒  ห้ อ งเรี ยน  ท ดแท น ใน พ้ื น ที่ เดิ ม                      
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๘,๓๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘                  
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเรียกชื่ออาคารนี้ว่า อาคารเรืองอโนทัย  เหมือนชื่อ
อาคารหลังเดิม 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดสอน จำนวน ๔๘ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครูจำนวน ๖๗ คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓๐ คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๕  คน นักเรียนตั้งแต่ระดับ                
ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวน ๑,๖๓๔ คน  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแรกที่งดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เพ่ือปรับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่                  
จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษา ห้องเรียนจึงเหลือจำนวน ๔๓  ห้องเรียน ผู้บริหาร ๔ คน พนักงานครู 
จำนวน 71 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 24 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑4 คน นักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวน ๑,๕๑๗ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖1 งดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 และเริ่มรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
เปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔4 ห้องเรียน ผู้บริหาร 3 คน พนักงานครู
จำนวน 77 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑4 คน นักเรียน
จำนวน ๑,583 คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๔4 
หอ้งเรียน ผู้บริหาร ๔ คน พนักงานครูจำนวน ๖๕ คน พนักงานจ้างสอนจำนวน ๒๐ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จำนวน 9 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 3 คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน นักเรียนจำนวน ๑,5๑๒ คน 
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แผนผังโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 

 

2. ข้อมูลผู้บรหิาร 
๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางธนวรรณ อารีย์พงศ ์วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘0-1208585 e-mail : tanawan_1@hotmail.com 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม ๒๕61 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี 7 เดือน 
   ๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  3  คน 
       ๒.๑   นายปราโมทย์  แตงแก้ว  วุฒิ ก ารศึ ก ษ าสู งสุ ด  ค รุ ศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต                       
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  086-2717099  e-mail : taengkaew@hotmail.com 
รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับประถมศึกษา และบรหิารงบประมาณ 
       ๒.๒   นายเชิดศักดิ์ เพชรา  วุฒิ ก ารศึ ก ษ าสู งสุ ด  ค รุ ศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต                     
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 081-4773298 e-mail : sak08ppy@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป 
       ๒.3   นางสาวภคมน  แก้วภราดัย วุฒิ ก ารศึ ก ษ าสู งสุ ด  ค รุ ศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต                     
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 089-9783038 e-mail : pat24dec@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา และบริหารบุคลากร 
  

๓.   ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  พนักงานครูเทศบาล 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อายุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

๑ นางสาวโมริยาห ์ ทรงศิลป ์ 60 ๒3 คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ๑๑ 32 
๒ นายกิตติพงศ ์ เกื้อเส้ง ๔๙ ๑๙ คศ.๔ ศศ.บ. พละศึกษา พลศึกษา 18 40 
๓ นายสมคดิ เทียรพิสุทธ์ิ ๔4 ๑9 คศ.๓ วทบ.

กศ.ม. 
ฟิสิกส์ 

วัดผลการศึกษา 
คณิตศาสตร์ 17 64 

mailto:pat24dec@gmail.com
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อายุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

๔ นางสาวณัฐหทัย กรอบแก้ว ๓9 ๑3 คศ.3 กศ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 20 144 

๕ นางพัทธนันท์ มุสิแดง 51 11 คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 16 32 
๖ นางปภาดา คำแสนโต ๕2 21 คศ.๓ ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 19 32 
7 นายคเชนทร ์ แดงกัลยาณวัจน ์ ๕3 ๒6 คศ.3 กศ.บ ดุริยางคศาสตร์ ศิลปะ 23 56 
8 นายพรีะพงศ ์ พวงสุวรรณ ๔4 ๑6 คศ.๓ ค.บ. 

น.บ. 
ศษ.ม. 

วิทย์ท่ัวไป 
นิติศาสตร์

บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตรฯ์ 16 32 

9 นางสาวนรีรตัน ์ ประสิทธ์ิ 40 ๑5 คศ.3 ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 16 56 

10 นางธันยพร เกตุแก้ว ๕2 ๒6 คศ.3 ค.บ. วิทย์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ 18 144 
11 นางวีราภรณ ์ พาหน ๔3 ๑4 คศ.3 กศ.บ สังคมศึกษา สังคม 18 112 
12 นางสาวศิริรตัน ์ รัตนกาย ๔6 ๑5 คศ.๒ ค.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย 14 56 

13 นางสมศร ี ดีประเสริฐทรัพย ์ ๕8 ๒7 คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 15 32 
14 นายบุญยง ศรชัย 40 ๑5 คศ.3 กศ.บ สังคมศึกษา สังคม 14 140 
15 นายวัลลภ แป้นนวล 41 ๑4 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 20 72 
16 นางสาวนันท์นภัส ปภาพันธุ ์ ๔3 ๑6 คศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฯ 14 112 
17 นางสาวขวัญจิต บุญทอย ๔4 ๑4 คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 18 32 
18 นางนวลละออ พะตะวงศ ์ ๕4 ๒4 คศ.๒ ศศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 16 56 

19 นางสาวปราณ ี หมิแหม ๔2 ๑5 คศ.๒ ค.บ. 
ศษ.ม. 

ประถมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 21 156 

20 นางยุพดี วิชชาธร 50 21 คศ.3 ค.บ. สุขศึกษา คณิตศาสตร์ฯ 20 64 
21 นายคอเลด เจ๊ะเล็ม ๔3 ๑5 คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ฯ 18 56 
22 นางสาวมยุร ี จั่นแค้น 41 ๑4 คศ.3 ค.บ. วิทย์ท่ัวไป วิทยาศาสตรฯ์ 15 104 
23 นางสาวนงลักษณ ์ ทองประดับ ๔2 ๑4 คศ.๒ ค.บ. 

ศษ.ม. 
วิทย์ท่ัวไป 

บริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ฯ 17 80 

24 นางสาวสาลิน ี เพชรสุก ๔7 ๑4 คศ.3 ค.บ. วิทย์ท่ัวไป วิทยาศาสตรฯ์ 20 40 
25 นางประภาพร ทองดี 41 ๑4 คศ.๒ ค.บ. วิทย์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ 13 224 
26 นายสุนทร โอพั่ง ๔2 ๑4 คศ.๒ วท.บ. 

ค.ม. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรฯ 

บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 17 80 

27 นางรัตนาภรณ ์ รัตนสรุการย ์ ๔3 ๑3 คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 16 80 
28 นางสาวสุภารัตน ์ ถิรสัตยวงศ์ ๔8 ๑4 คศ.3 ค.บ. คหกรรม การงานอาชีพ 19 64 
29 นางสาวกฤตญา มะลเิครือ 41 ๑4 คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 14 32 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อายุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

30 นางสาวสุรัชฎา ทองพริก ๔3 ๑4 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 23 88 
31 นางปุณยนุช โภชนาธาร ๔3 ๑4 คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 19 40 
32 นางสาววรรณดา ชูเกิด ๔8 ๑4 คศ.๒ ค.บ. นาฎศิลป์ ศิลปะ 12 32 
33 นายเฉลมิพล มีดวง ๓๗ ๑๓ คศ.๒ วท.บ. 

 
ป.บัญฑิต 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
สาขาการสอน 

วิทยาศาสตรฯ์ 16 180 

34 นางเกศสยาม ตันมณีประเสริฐ 41 ๑4 คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 21 32 
35 นางศศิกานต ์ แซ่ตัน ๔3 ๑4 คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 20 64 
36 นางณัฐกฤตา บัวซ้อน ๔2 ๑4 คศ.๒ ค.บ. ธุรกิจศึกษา การงานอาชีพ 20 88 
37 นางมณฑิตา บุญสุทธ์ิ ๔6 9 คศ.๒ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สังคม 16 32 
38 นางจิรัชญา ตันทนิส ๓8 9 คศ.๒ ค.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 17 56 

39 นางสาวสมฤทัย ไชยสิทธ์ิ ๓8 6 คร ู ศศ.ม. คหกรรม การงานอาชีพ 22 96 
40 นายสำราญ ทองเจริญ ๓5 8 คศ.๒ กศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย 17 119 

41 นางจันทนา ประทีป ณ ถลาง 51 7 คศ.๒ ค.ม. 
ศษ.ม. 

ศิลปศึกษา 
หลักสูตรฯ 

ศิลปะ 22 136 

42 นางสาวกุสุมาลย ์ ภารสำราญ ๓5 6 คร ู ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 14 72 

43 นางสาวรีน่า เจ๊ะมูเก็ง ๓7 6 คร ู ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

รัฐศาสตร์ 
บรหิารการศึกษา 

สังคม 16 40 

44 นายปฐมพงศ์ ธนกิจจานนท์ ๓2 6 คร ู ค.บ. 
บธ.ม. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยี 
บริหารธุรกิจ 
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ฯ 16 56 

45 นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ ๓2 6 คร ู วท.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ฯ 19 95 

46 นายเจษฎา หวันด้าเหร ่ ๓7 6 คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฯ 19 112 
47 นางสาวจริยา สมศักดิ ์ ๓4 6 คร ู ค.บ. 

ศษ.ม. 
นาฎศิลป์ 

บริหารการศึกษา 
ศิลปะ 12 104 

48 นางสาวสายฝน ปลูกไมด้ ี ๓3 5 คร ู กศ.บ. 
ศษ.ม 

เทคโนฯ 
บริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ 16 72 

49 นางอารีสัน สะแม 30 3 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 16 54 
50 นางสาววาสนา ฉ้วนกลิ่น 30 3 คร ู ศษ.บ. ดนตรีไทย ศิลปะ 23 64 
51 นางสาววรัญญา เพ็งสกุล ๒9 3 คร ู ค.บ. พละศึกษา พลศึกษา 20 72 
52 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ทัศนีย ์ คงสบาย ๒8 3 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 16 87 
53 นายอภริักษ ์ ทลิกรรณ ์ ๓5 3 คร ู ศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ 20 88 
54 นางสาวนวรัตน ์ ตรังรัฐพิทย ์ ๓4 3 คร ู ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 23 72 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อายุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

55 นายธนเศรษฐ์ แซ่หนา ๔2 3 คร ู คศ.บ คหกรรม การงานอาชีพ 20 88 
56 นางสาวกนิษฐา ขำเกลี้ยง 31 3 คร ู ค.บ. 

ศษ.ม. 
สังคมศึกษา 

บริหารการศึกษา 
สังคมศึกษา 18 39 

57 นางสาวลดาวลัย ์ ทองศรีทอง ๒9 3 คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ 20 55 
58 นายธนธร ชาติกระพันธุ ์ 30 3 คร ู กศ.บ. จิตวิทยา           

การแนะแนว 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
17 120 

59 นายซะหร์ุลอัสมาน วาเด็ง 28 3 คร ู วท.บ. วิทย์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ 18 63 
60 นางสาวรอกีเย๊าะ  เจ๊ะโซะ 31 3 คร ู ศษ.บ. บรรณารักษ ์ ภาษาไทย 11 40 
61 นางสาวปฏิมา หนูช่วย 27 3 คร ู กศ.บ. วิทยาศาสตร์- 

ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ฯ 14 167 

62 นายอนันต์สิทธ์ิ รัตนโกสม ๓5 2 คร ู ค.บ. นาฏศิลป์ ศิลปะ 19 40 
63 นางสาวเมธาว ี สมรักษ์ 26 2 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

คู่สังคม 
ภาษาตา่งประเทศ 17 96 

64 นางสาวทรงพร สานุสันต ์ 25 2 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ไปช่วยราชการ 

65 นางสาวดนุลดา วัฑฒน 26 2 คร ู คศ.บ ภาษาไทย ไปช่วยราชการ 

  

 3.2  พนักงานจ้าง  (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 

 

อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่เข้ารบั 
การพัฒนา 

1 นายเจษฎา ธิยะภูม ิ ๒9 5 คบ. พละ สุขศึกษาฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

21 40 

2 นายวรศักดิ์ ศิริกลการ 28 4 ค.บ. ดนตร ี ศิลปะ เงินรายได้
สถานศึกษา 

18 24 

3 นางสาวรุจาวด ี อุดมลาภ 26 4 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

17 56 

4 นางสาวปิญาภรณ ์ สิงห์บุญ 25 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ เงินรายได้
สถานศึกษา 

24 24 

5 นางสาววรัฐิญา สมบูรณ ์ 24 1 ค.บ. คอมฯ วิทยาศาสตร์ฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

20 48 

6 นายอกนิษฐ ์ เห้งสวัสดิ ์ 2๗ 1 วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์ฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

16 56 

7 นายเกริกกฤต กุม่ประสิทธ์ิ 24 1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ เงินรายได้
สถานศึกษา 

18 48 

8 นางสาววาสนา เอียบสกลุ 24 1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ เงินรายได้
สถานศึกษา 

15 24 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 

 

อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่เข้ารบั 
การพัฒนา 

9 นางสาวหนึ่งฤทัย มีชัย 21 2 
เดือน 

ค.บ. จิตวิทยาฯ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

12 32 

10 นายนนท์ธนิศร์   พรหมเหมือน 24 8
เดือน 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ เงินรายได้
สถานศึกษา 

14 8 

11 นางสาวเสริมศรี   เรืองเกต ุ 25 8
เดือน 

ศศ.บ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ เงินรายได้
สถานศึกษา 

11 8 

12 นางสาวริษฐา   กิจกุลอนุพงษ ์ 32 1 ศศ.บ. 
ศศ.ม 

จีนศึกษา 
การสอนภาษาจีน 

ภาษาต่างประเทศ เงินรายได้
สถานศึกษา 

21 8 

13 นางสาวจีรนันท์    ราชวงศ์ 25 1 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร ์ เงินรายได้
สถานศึกษา 

19 - 

14 นางสาวลภสัภาร์   หนคูง 24 1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

15 - 

15 นางสาวธนพร นวลสุวรรณ 28 7
เดือน 

ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

18 - 

16 นางสาวจันจิรา ใหม่ยิ้ม 27 1 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

21 - 

17 นางสาวจิระนันท์ ยกกระบัตร 26 7
เดือน 

ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

10 - 

18 นายอัครพล ขุนทอง 27 7
เดือน 

ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

14 - 

19 นายธีรภัทร สุมา 25 7
เดือน 

ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ เงินรายได้
สถานศึกษา 

13 - 

20 นายทรงกรด รักษามั่น 25 7
เดือน 

ค.บ. ดนตร ี ศิลปะ เงินรายได้
สถานศึกษา 

20 - 

 3.3  พนักงานจ้าง / ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ  อาย ุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จา้งด้วยเงิน 
๑ นายสิรเิทพ โภชนาธาร ๓๗ ลกูจ้างประจำ ศษ.ม บริหารการศึกษา นักการ เงนิอุดหนุนจากกรม 
๒ นายกติติพงษ ์ เจินทำ 37 พนักงานจ้างฯ บธ.บ. 

ศษ.ม. 
คอมพิวเตอร์ 

บริหารการศึกษา 
งานเทคโนฯ เงินรายได้เทศบาล 

๓ นางสาวฐิติมา ศรีวิโรจน ์ ๓๖ พนักงานจ้างฯ ศศ.บ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว งานธุรการ เงินรายได้เทศบาล 
๔ นางสาวฐติิรตัน ์ มณีรตัน ์ ๓๒ พนักงานจ้างฯ วท.บ สาธารณสุขชุมชน งานอนามัย เงินรายได้เทศบาล 
๕ นางสาวรัตนศริ ิ จิง ู ๒๙ พนักงานจ้างฯ วท.บ การจัดการสารสนเทศ บรรณารักษ์ เงินรายได้เทศบาล 
๖ นางสาวชนัญธิดา หลงรักษ ์ ๓๓ พนักงานจ้างฯ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การเงินฯ เงินรายได้เทศบาล 
๗ นางสาจุฑารตัน ์ ศรีนวลเอียด 28 พนักงานจ้างฯ ร.บ. รัฐศาสตร ์ งานธุรการ เงินรายได้เทศบาล 
8 นางสาวสุกัญญา    ศรีสมุทร ๒๘ พนักงานจ้างฯ คบ. วิทยาศาสตร ์ งานธุรการ เงินรายได้เทศบาล 
๙ นางสาวอาทิตชฎา คงศักดิ์ 25 พนักงานจ้างฯ บธ.บ. การตลาด งานพัสด ุ เงินรายได้เทศบาล 

10 นางสาวกมลชนก วรพิทยาภรณ ์ ๓๑ พนักงานจ้างฯ ปวช. การบัญชี งานพัสด ุ เงินรายได้เทศบาล 
๑1 นางใจทิพย ์ จันทร์แปลง ๕๑ พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
ป.๖   แม่ครัว รายได้เทศบาลฯ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ  อาย ุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จา้งด้วยเงิน 
๑2 นายวัชระ กรุงแก้ว 41 พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
ป.บัญฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ นักการ รายได้เทศบาลฯ 

๑3 นายประดิษฐ ์ แซ่ตัน ๔๙ พนักงานจ้าง
ทัว่ไป 

ป.๖  นักการ รายได้เทศบาลฯ 

๑4 นางสาวสวน แสงอาทิตย ์ ๖๐ ลูกจ้าง ป.๔  แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
๑5 นางนภารัตน ์ คำแก้ว ๓๗ ลกูจ้าง ป.๖  แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
๑6 นางผกามาศ โชติฤทธิวงศ์ 38 ลูกจ้าง ป.6  แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
๑7 นางยุพดี หงส์วงศ์ไพศาล ๔๘ ลกูจ้าง ป.๖  ขายน้ำ รายได้สถานศึกษา 
๑8 นางวิภา จำคม 30 ลูกจ้าง ป.๖  แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
๑9 นางพรรณ ี มณีช่ืน 29 ลูกจ้าง ป.๖  แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
20 นางฟองจันทร์ ธรรมหมื่นยอง 51 ลูกจ้าง ป.๖  แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
๒1 นางมลิวัลย ์ สถาวร 27 ลูกจา้ง ป.๖  แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
๒๒ นายนุกูล พิมอาจหาญ ๔๐ ลูกจา้ง ม.๓  นักการ รายได้สถานศึกษา 

 
  
3.4  สรุปจำนวนบุคลากร 
  3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อำนวยการ - - 3 - 3 
รวม - - 4 - 4 

2. สายงานการสอน      
- พนักงานครู - 4๕ 2๐ - 6๕ 
- พนักงานจ้าง(สอน) - 1๙ ๑ - ๒0 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 
รวม - ๖๔ 2๑ - ๘๕ 

3. สายงานสนับสนุนการสอน      
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ ๗ ๑ - ๙ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 3 - - - 3 
- ลูกจ้างประจำ - - 1 - 1 
- อื่นๆ (แม่ครัว) 9 - - - 9 
รวม 1๓ ๗ 2 - 22 
รวมท้ังสิ้น 1๓ ๗๑ 2๗ - 1๑๑ 
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  3.4.2 จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชัว่โมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 10 11.76 16 
คณิตศาสตร์ 11 12.94 18 
วิทยาศาสตร์ 15 17.65 17 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 10.59 18 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 10.59 17 
ศิลปะ 7 8.24 19 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 7.06 20 
ภาษาต่างประเทศ 12 14.12 15 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 2 2.35 22 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 85 100  

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูผู้สอนจำแนกตามกลุ่มสาระ 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา 2562) 
 

4.1 จำนวนนักเรยีนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 1,512 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ป.๑ 1 6 15 21 21 

ป.๒ 4 60 53 113 28 

ป.๓ 4 69 51 120 30 

ป.๔ 4 68 66 134 34 

ป.๕ 4 86 68 154 39 

ป.๖ 4 85 87 172 43 

รวม 21 374 340 714 34 

ม.๑ 7 143 97 240 34 

ม.๒ 7 132 127 259 37 

ม.๓ 7 154 106 260 37 

ม.๔ 2 11 28 39 20 

ม.๕ - - - - - 

ม.๖ - - - - - 

รวม 23 440 358 798 35 

รวมทั้งสิ้น 44 814 698 1,512 34 

*หมายเหตุ :  จากการรายงานระบบ SIS. เมือ่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562  
 
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรยีน  ชาย.....-....คน หญิง......-......คน  รวม จำนวน......-......คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดบัประถมศึกษา = 20 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 16 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 2560 – 2562 

109

134

139

163

182

183

119

118

138

150

166

188

21

113

120

134

154

172

ประถมฯ 1

ประถมฯ 2

ประถมฯ 3

ประถมฯ 4

ประถมฯ 5

ประถมฯ 6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2560 - 2562

ปี ก.ศ.2562 ปี ก.ศ.2561 ปี กศ.2560

 
 

275

149

123

0

271

282

151

0

240

259

260

39

มั ยมฯ 1

มั ยมฯ 2

มั ยมฯ 3

มั ยมฯ 4

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมั ยมศึกษา
ปีการศึกษา 2560 - 2562

ปี ก.ศ.2562 ปี ก.ศ.2561 ปี กศ.2560

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 14  
 

 

5. ข้อมูลผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 5.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ปีการศึกษา 2562 

กลุม่สาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

ประถมศึกษา จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน   
ภาษาไทย 877 295 146 141 134 89 52 10 10 0 0 582 66.36 
คณิตศาสตร์ 877 357 135 154 142 54 16 11 8 0 0 646 73.66 
วิทยาศาสตร์ 877 259 191 181 129 85 11 13 8 0 0 631 71.95 
สังคมศึกษาฯ 618 213 94 127 90 57 27 5 5 0 0 434 70.23 

ประวัติศาสตร์ 877 267 161 175 146 80 26 11 11 0 0 603 68.76 
สุขศึกษาและพลศึกษา 877 583 180 84 18 6 1 0 5 0 0 847 96.58 
ศิลปะ 877 440 180 147 66 23 5 1 14 0 0 767 87.46 
การงานอาชพีฯ 877 579 157 110 24 2 0 0 5 0 0 846 96.47 
ภาษาตา่งประเทศ 877 286 98 116 133 150 50 36 8 0 0 500 57.01 

 
 
 

100

89.47

62.18

81.34

70.96

63.15

ประถมฯ 1

ประถมฯ 2

ประถมฯ 3

ประถมฯ 4

ประถมฯ 5

ประถมฯ 6

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ที่ได้ผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้น

ประถมฯ 1 ประถมฯ 2 ประถมฯ 3 ประถมฯ 4 ประถมฯ 5 ประถมฯ 6
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

มั ยมศึกษาตอนต้น ภาคเรยีนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ภาษาไทย  669 35 53 111 105 120 85 71 89 0 0 199 29.75 
คณิตศาสตร์  669 60 47 81 76 132 148 102 23 0 0 188 28.10 
วิทยาศาสตร์  669 52 46 86 127 111 74 99 74 0 0 184 27.50 
สังคมศึกษาฯ 669 55 66 102 113 119 91 76 47 0 0 223 33.33 
ประวัติศาสตร์  669 225 124 83 67 42 44 33 51 0 0 432 64.57 
สุขศึกษาและพลศึกษา  669 344 153 83 33 27 13 9 7 0 0 580 86.70 
ทัศนศิลป์  669 335 62 55 51 42 42 31 50 0 0 452 67.56 
ดนตรี-นาฏศิลป์  669 45 45 68 67 98 80 63 203 0 0 158 23.62 
การงานอาชพีฯ 669 135 145 93 87 50 33 17 74 35 0 373 55.75 
ภาษาอังกฤษ  669 125 83 101 96 106 61 61 12 24 0 309 46.19 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิา 
จำนวน

นักเรียนที่
เข้าสอบ 

มั ยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน  
ภาษาไทย 1 46 1 0 6 7 7 11 3 0 11 0 7 15.22 
คณิตศาสตร์ 1 46 2 7 8 9 7 5 0 0 8 0 17 36.96 
วิทยาศาสตร์ 1 46 1 0 2 5 6 12 13 7 0 0 3 6.52 
ออกแบบและเทคโนโลยี 1 46 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0 46 100.00 
สังคมศึกษาฯ 1 46 10 17 10 4 1 2 0 0 2 0 37 80.43 
ประวัติศาสตร์ 1 46 7 17 15 2 2 0 0 0 3 0 39 84.78 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 46 41 4 1 0 0 0 0 0 0 0 46 100.00 
ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 46 31 8 7 0 0 0 0 0 0 0 46 100.00 
การงานอาชพี 1 46 14 17 15 0 0 0 0 0 0 0 46 100.00 
ภาษาอังกฤษ 1 46 6 5 11 18 2 4 0 0 0 0 22 47.83 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

มั ยมศึกษาตอนต้น ภาคเรยีนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ภาษาไทย  673 41 33 103 86 101 107 132 53 15 0 177 26.30 
คณิตศาสตร์  673 66 67 89 121 114 108 61 45 0 1 222 32.99 
วิทยาศาสตร์  675 49 46 83 115 117 112 120 30 0 1 178 26.37 
สังคมศึกษาฯ 675 47 73 105 121 138 100 59 21 7 0 225 33.33 
ประวัติศาสตร์  673 229 111 85 62 46 30 85 24 1 0 425 63.15 
สุขศึกษาและพลศึกษา  675 317 196 106 28 10 8 1 4 0 1 619 91.70 
ทัศนศิลป์  673 159 80 67 80 76 84 120 6 0 0 306 45.47 
ดนตรี-นาฏศิลป ์ 673 256 79 72 56 47 37 26 82 17 0 407 60.48 
การงานอาชพีฯ 673 176 133 140 43 39 35 25 41 40 1 449 66.72 
ภาษาอังกฤษ  673 152 80 88 68 86 68 71 43 16 1 320 47.55 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

มั ยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 
จำนวนนักเรียน

ที่ได้ระดบัดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน  
ภาษาไทย 2 46 1 4 9 13 15 1 0 1 2 0 14 30.43 
คณิตศาสตร์ 2 46 2 3 6 10 5 8 8 4 0 0 11 23.91 
วิทยาศาสตร์ 2 46 0 1 0 5 6 14 19 0 0 1 1 2.17 
วิทยาการคำนวณ 1 46 24 13 7 0 1 0 0 0 0 1 44 95.65 
สังคมศึกษาฯ 2 46 4 5 16 11 8 1 0 0 0 1 25 54.35 
ประวัติศาสตร์ 2 46 2 7 18 8 9 0 1 0 0 1 27 58.7 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 46 40 3 0 0 0 0 0 0 2 1 43 93.48 
ทัศนศิลป์ 1 46 27 10 8 0 0 0 0 0 1 0 45 97.83 
การงานอาชพี 2 46 14 19 5 0 0 0 0 0 8 0 38 82.61 
ภาษาอังกฤษ 2 46 8 7 11 9 10 0 0 0 0 1 26 56.52 
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14.22

18.84

28.29

52.17

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

มัธยมฯ 4

ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมั ยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1
ท่ีได้ผลสัมฤท ์ิทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ข้ึนไป

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3 มัธยมฯ 4

 

33.33

32.17

30.5

44.68

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

มัธยมฯ 4

ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมั ยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3 มัธยมฯ 4
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ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดับชาติ (National Test : NT)  
6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 

6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

ระดับโรงเรียน 47.72 46.59 47.15 

ระดับจังหวัด 43.85 48.07 45.96 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 40.58 44.15 42.36 

ระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้งสองด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถของผู้เรียน
ระดับชาติจ าแนกตามระดับ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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6.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศกึษา 2561 – 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านคำนวณ (คณิตศาสตร์) 47.19 44.94 -2.25 

ด้านภาษา (ภาษาไทย) 53.18 46.46 -3.28 

รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน 50.19 45.70 -4.49 

 

47.19

53.18

50.19

44.94

46.46
45.7
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52

54

ด้านค านวณ (คณิตศาสตร์) ด้านภาษา (ภาษาไทย) รวม 2 ด้าน

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
7.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 

7.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 57.28 42.87 39.21 38.63 

ระดับจังหวัด 50.98 40.20 34.91 37.20 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 47.11 31.81 30.29 33.95 

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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7.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 69.14 57.28 -11.08 

ภาษาอังกฤษ 52.37 42.87 -9.50 

คณิตศาสตร์ 57.56 39.21 -38.35 

วิทยาศาสตร์ 47.57 38.63 -8.94 
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ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561
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7.2 ระดับชั้นมั ยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 
7.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 49.60 30.79 22.57 28.39 

ระดับจังหวัด 58.34 39.28 29.86 30.82 

ระดับสังกัด(รร.สังกดั อปท.) 51.13 29.50 22.96 28.68 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมั ยมศึกษาปีท่ี 3

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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7.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมั ยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 53.23 49.6 -19.16 

ภาษาอังกฤษ 26.79 30.79 4.00 

คณิตศาสตร์ 26.25 22.57 -3.68 

วิทยาศาสตร์ 32.95 28.39 -4.56 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561
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7.2.3 ข้อมูลนักเรียนด้านอืน่ๆ  

ที ่ รายการ 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย 

๑,๑๕๕ ๗๖.๓๙ 

๒. จำนวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

๑,๔๙๘ ๙๙.๐๗ 

๓. จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม ๓ ๐.๒๐ 
๔. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๓๕๗ ๒๓.๖๑ 
๕. จำนวนนักเรียนทีมี่ปัญญาเลิศ ๘๘ ๕.๘๒ 
๖. จำนวนนักเรียนทีต่้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ ๑๘๖ ๑๒.๓๐ 
๗. จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษา 256๒) 10 0.6๖ 
๘. จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ๔ 0.๒๖ 
๙. จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น ๓ ๐.๒๐ 
๑๐. จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร    

 ประถมศึกษา 1๗๒ ๑๐๐ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๔๘ ๙๙.๒๐ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด (1,555 คน) 
 
8. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จำนวน 
๑. อาคารเรียน ๕  หลัง 
๒. อาคารประกอบ        ๑  หลัง 
๓. ห้องน้ำ/ห้องส้วม 32 ห้อง 
๔. สระว่ายน้ำ -    สระ 
๕. สนามเด็กเล่น ๑  สนาม 
๖. สนามกีฬา ๕  สนาม 
๙. ลานกิจกรรม ๑  ลาน 
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9. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256๒  

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายไดท้ี่จัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจำหน่ายสิ่งของ 
   3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   4.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา 
5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
6. เงินที่ได้จากจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน ์
จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
8. รายได้อ่ืน ๆ 
    - ค่าค้ำประกันสัญญา 
    - ค่าจำหน่ายใบสมัคร 

 
206,000.00 

 
 

6,241,600.00 
332,574.00 

 
 
 

42,914.52.00 
 

26,970.00 
28,650.00 

 
81,000.00 

 
 

1,887,584.00 
- 
 
 
 

- 
 

9,750.00 
- 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

  

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

 
 

3,788,085.72 

 
 

3,413,085.72 

2.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

1,100,000.00 
 
 
 

15,500.00 

- 
 
 
 

- 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

4,066,500.00 
 

620,730.00 
1,192,246.00 

630,135.00 
1,024,440.00 

2,859,734.55 
 

589,860.00 
1,043,887.70 

603,090.00 
663,717.70 

ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ) - - 

รวม 19,273,430.72 11,151,709.67 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จำนวน     8,121,721.05    บาท 
 เงินรายได้สะสม เมือ่วันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2562  จำนวน   13,976,096.48    บาท 
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10. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 10.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรในเขตบริการ ประมาณ 
79,086 คน โดยจำแนกเป็นเพศชาย 36,580 คน เพศหญิง 42,560 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ ชุมชนอ่าวเกใน มีครัวเรือน 97 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 438 คน นอกจากนี้ บริเวณรอบโรงเรียน                 
ยังมสีถานประกอบการ เช่น สถานบริการน้ำมันการปิโตรเลียม ธนาคาร โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง 
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง มัสยิด หมู่บ้าน มูลนิธิภูเก็ตกุศลธรรม ชุมชนแออัด ตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต 1 และ
โรงพยาบาลวชิระ 2 (สาขาหยี่เต้ง) อาชีพหลักของประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีถือศีล
กินผัก (เจี๊ยะฉ่าย)  ประเพณีพ่อต่อ (ประเพณีสารทจีน) ประเพณีไหว้พระจันทร์ เทศกาลตรุษจีน-ย้อนอดีตเมือง
ภูเก็ต และชุมชนย่านการค้าเมืองเก่า และสถาปัตยกรรมโคโรเนียล - ชิโนโปรตุกีส  
 10.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือค้าขาย                
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครวัต่อปี ๑๕๐,๐๐1 - 3๐๐,๐๐๐ บาท  
 10.๓  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โอกาสของโรงเรียน คือ โรงเรียนอยู่ในชุมชน ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม และเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน เช่น ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง              
ย่านการค้าเมืองเก่าถนนถลาง พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว การแต่งกาย อาหารท้องถิ่น 
สถาปัตยกรรม และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้ โรงเรียนยังตั้งอยู่ใกล้สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา                     
ห้องสมุดเทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์กีฬาเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ด้านงบประมาณ              
เพ่ือเป็นทุนการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้ เทศบาลนครภูเก็ต ยังสนับสนุนด้านงบประมาณพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   
  ข้อจำกัด โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนเมือง อยู้ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม สถานบันเทิง และแหล่งค้าบริการ 
และคูน้ำรำรางสาธารณะที่เน่าเหม็น ผู้ปกครองบางส่วนเป็นประชากรแฝง เป็นคนต่างถิ่น อพยพเข้ามาประกอบ
อาชีพในจังหวัดภูเก็ต และมีการย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง รวมถึงคนต่างด้าว อพยพเข้ามาอยู่ตามบ้านเช่า ใกล้ๆ 
โรงเรียน อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ โรงเรียนขาดเครือข่าย ความร่วมมือ                 
จากผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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11. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดง                 
ในตารางดังนี ้
  11.1 ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง/ปี* 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมชั่วโมง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

 จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง 
 

 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 29  
 

 

  11.2 ระดับมั ยมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 - - 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 - - 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 - - 
-  ฟิสิกส์ - - - - - - 
- เคมี - - - - - - 
- ชีววิทยา - - - - - - 
- วิทยาศาสตรก์ายภาพ - - - - - - 
สังคมศึกษา ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 - - 
- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ 40 - - 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 40 - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ 40 - - 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 - - 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 120 - - 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 720 - - 
รวมชั่วโมง 1,280 1,280 1,280 1,400 - - 

 
 จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,280 ชั่วโมง 
 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
     งานอาชีพ และเทคโนโลยี 
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12.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 12.1  ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด  72 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน 26,011 เล่ม มีวารสาร 
รายปักษ์ให้บริการจำนวน 3 ฉบับ และวารสารรายเดือนให้บริการ จำนวน 4 ฉบับต่อเดือน การสืบค้นหนังสือ
และการยืม - คืน ใช้ระบบ Alice for Windows มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในห้องสมุด จำนวน 7 เครื่อง มีจำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 150 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 9.65  
ของนักเรียนทั้งหมด (เนื่องจากห้องสมุดมีขนาดเล็ก) มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก เช่น ห้องสมุด
เคลื่อนที่ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต และงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต โดยมบีุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย 600 คน ต่อปี  
 

 12.2  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 38 หอ้ง จำแนกเป็น 
  ๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน  2 ห้อง 
  ๒) หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน  ๓ ห้อง 
  ๓) ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จำนวน  1 ห้อง 
  ๔) ห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป์  จำนวน  ๕ ห้อง 
  ๕) ห้องดนตรีสากล   จำนวน  1 ห้อง 
  ๖) ห้องสื่อการเรียนการสอน  จำนวน  1 ห้อง 
  ๗) ห้องศิลปะ    จำนวน  2 ห้อง 
  ๘) ห้องแนะแนว    จำนวน  1 ห้อง 
  ๙) ห้องวัดและประเมินผล   จำนวน  1 ห้อง 
  ๑๐) ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา จำนวน  ๓ ห้อง 
  ๑๑) ห้องคลินิกหมอภาษา   จำนวน  1 ห้อง 
  ๑๒) ห้องจริยศึกษา   จำนวน  1 ห้อง 
  ๑3) ห้องปฐมพยาบาล   จำนวน  1 ห้อง  
  ๑4) ห้องสมุด    จำนวน  1 ห้อง              
  ๑5) ห้องประชุม    จำนวน  ๓ ห้อง 
  ๑6) ห้องสหการ    จำนวน  1 ห้อง 
  ๑7) ห้องพัสดุ    จำนวน  1 ห้อง   
  ๑8) ห้องธนาคารโรงเรียน   จำนวน  1 ห้อง 
  ๑9) ห้องสื่อและเทคโนโลยี  จำนวน  1 ห้อง 
  20) ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จำนวน  1 ห้อง  
  ๒๑) ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์  จำนวน  1 ห้อง 
  ๒๒) ห้องปฏิบัติการทางเคมี  จำนวน  1 ห้อง 
  2๓) ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา  จำนวน  1 ห้อง  
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 12.3  เครือ่งคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จำนวน  222  เครื่อง จำแนกเปน็ 
  ๑)  ใช้เพือ่การเรียนการสอน    จำนวน   ๑82  เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต   จำนวน       7  เครื่อง 
     

   โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย 28๐ คนต่อวัน คิดเป็น              
ร้อยละ 18.45 ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน    26 เครื่อง 
  4)  คอมพิวเตอร์พกพา      จำนวน      7  เครือ่ง 
 

 12.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที ่ ชือ่แหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑. ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะ ๑๕๐ 
๒. ศูนยก์ารเรียนรู้พลังงานแสงอาทติย์  ๒๕๐ 
๓. ศูนย์การเรียนรู้รีไซเคิล ๓๕๐ 
๔. ศูนย์การเรียนรู้พืชสวนสมุนไพร  ๒๕๐ 
๕. ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยหมักใบไทร ๑๕๐ 
๖. ศูนย์การเรียนรู้น้ำสกัดชีวภาพ ๑๕๐ 
๗. ศูนย์การเรียนรู้น้ำดื่มน้ำใช้เพื่อคุณภาพชีวิต ๒๕๐ 
๘. ศูนยก์ารเรียนรู้ผักอนามัย ๒๕๐ 
๙. ศูนย์การเรียนรู้โภชนาการเพ่ือสุขภาพ ๒๕๐ 

๑๐. ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยระบบ ICT ๒๕๐ 
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๐ 
๑๒. พันธุ์ไม้ดอก/ไม้ประดับ ๒๕๐ 
๑๓. อ่างเลี้ยงปลาและอ่างบัว ๓๐๐ 
๑๔. สนามหญ้า ๒๕๐ 
๑๕. ลานไทรและต้นไทร ๒๕๐ 
๑๖. สนามเด็กเล่น ๕๐๐ 
๑๗. สนามกีฬา ๓,๐๐๐ 
๑๘. ห้องปฏิบัติการ ๓,๐๐๐ 
๑๙. สวนหย่อม ๒๕๐ 
๒๐. น้ำตกจำลอง ๒๕๐ 
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 12.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑. สวนสัตว์ภูเก็ต ๑ 
๒. วัดฉลอง ๑ 
๓. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ๑ 
๔. โคกชนะพม่า อ.ถลาง ๑ 
๕. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคกลาง ๑ 
๖. ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ต  

(สถานีทดลองยาง) 
๑ 

๗. เตาเผาขยะและโรงบำบัดน้ำเสีย ๑ 
๘. สวนพฤกษชาติจังหวัดภูเก็ต ๑ 
๙. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกู้กู ๑ 

๑๐. ไร่วานิช ๑ 
๑๑. อุทยานแห่งชาติน้ำตกบางแป ๑ 
๑๒. พิพิธภัณฑ์โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ๑ 
๑๓. อาคารชิโนโปรตุกิส ถนนถลาง ๒ 
๑๔. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๓ 
๑๕. ศูนย์ ICT ภูเก็ต ๑ 
๑๖. ประภาคาร แหลมพรหมเทพ ๒  
๑๗. ป่าชายเลนสะพานหิน ๑ 
๑๘. โลมาโชว์ (Dolphinsbay phuket) ๒ 
๑๙. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ๑ 
๒๐. สวนนกภูเก็ต ๑ 
๒๑. พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ๑ 

 
 12.6  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
  แก่คร ูนักเรยีน  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
จำนวน
ครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 

นางชฎาพร  การะเกต 
นายชะลอ  การะเกต 
นางอรวรรณ  สรายุตท 
นางชื่นหทัย  สวัสดี 
พระสมพร  อินทร์ตา 
นางธิดารัตน์ พูนประสิทธิ์ 

ฐานไล่ศัตรูพืชด้วยสมุนไพร 
ฐานต้นไผ่ให้ชีวิต 
ฐานพิชิตขยะรีไซเคิล 
ฐานเพลิดเพลินทำปุ๋ยอินทรีย์ 
ประวัติและพิพิธภัณฑ์วัดพระทอง 
ฐานการกรีดยางและพืชเสริมรายได ้

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
จำนวน
ครั้ง/ปี 

7. 
8. 
9. 

10. 

นางทองใส   บุญทอย 
นางธิดารัตน์ พูนประสิทธิ์ 
นางทองใส   บุญทอย 
นางธิดารัตน์ พูนประสิทธิ์ 

ฐานแปลงสมุนไพร 
ฐานการขยายพันธ์ยาง 
ฐานการทำตุ๊กตาจากน้ำยางขน้  ๖๐% 
ฐานการทำแผ่นยาง 

1 
1 
1 
1 

 

 13.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
  13.1 ผลงานดีเด่น 

ลำดับ คำนำหน้า ชื้อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

 ด้านผู้บริหาร -   
 ด้านครู  -   

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

ด้านนักเรียน  
นางสาวธารารัตน์ รัตนมนตรี 
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมเฉลา 
เด็กหญิงเปมิกา สุวรรณสะอาด 
เด็กหญิงพรพรรณ มะโนวรรณ 

 
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดบัภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒  
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  
เซปักตะกร้อ                                                                                                                                                                                                                                                                          
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖  ปีหญิง 

 
๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 
 

 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

เด็กชายทวิชากร  แซ่หลิม 
เด็กชายอาทิต ช่วยการกล้า 
เด็กชายทศพล แท่นแกว้ 
เด็กชายอัสลัม  หลาวหล้าง 
เด็กชายชิณพัทธ์ อ่อนโยธา 

กีฬานักเรียนองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒  
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑   
เซปักตะกร้อ                                                                                                                                                                                                                                                                          
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔  ปีชาย 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

นายพงศกร  อ้นชดเชย 
นายฐิระพงศ์ มัฐผา 
นายวราเทพ คงสมบูรณ์ 
นายนนทศักดิ์  ชุแก้ว 
นายนภัสสร ประทีป ณ ถลาง 
สุทธิรักษ์  สมเชื้อ 
นายณรงค ์คล้ายหล่อ 
นายศภุวฒัน์  แผ้วกระโทก 
นายอภิวิชญ์ มูลพิมพ์ 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒  
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒   
ฟุตซอล 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖  ปีชาย 
 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

๑๙ 
๒๐ 

นางสาวมุทิตา  ชัยยัง 
นางสาวณัฐวรรณ  เทพทองคุณ 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื้อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 

นางสาวสานฝัน กีรติกติพิทยานุศาส์น 
นางสาวธนาพร  สิงห์โท 
นางสาวณัฐธิดา ดอกไม้ 
นางสาวเนตรนภา  ชัชวาล 
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มัตรถุจักร 
เด็กหญิงจุติมา   นามวงษ์ 
นางสาวพัชราภรณ์  โฉมเฉลา 
เด็กหญิงชลณ ี ชำนิเชา 

ประจำปี ๒๕๖๒ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑   
ฟุตซอล 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖  ปีหญิง 
 
 

 ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๔๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 

เด็กหญิงปารวี   สมบูรณ์ 
เด็กหญิงชุติภา  กาวีเมือง 
เด็กหญิงวริษฐา  ธานีรัตน์ 
เด็กหญงิสุวิตดา  แพทย์ขิม 
เด็กหญิงน้องมีน  ทวีสมาน 
เดก็หญิงจารุพร  บัตรพรรธนะ 
เด็กหญิงพัชภรณ์  โคษาราช 
เด็กหญิงศรัญญา  ศรีพวงศ์ 
เด็กหญิงนฤมล เขมะไชยเวช 
เด็กหญิงณัฐนรี  นิลขลัง 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒ 
ฟุตบอล 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๔  ปีหญิง 
 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

๓๙ 
๔๐ 
๔๑ 
๔๒ 
๔๓ 
๔๔ 
๔๕ 
๔๖ 

เด็กชายปรเมศน์  พลพุธ 
เด็กชายสุรเชษฐ์  วงศ์จีน 
เด็กชายพรเทพ  แกล้วณรงค์ 
เด็กชายจิรเมษ  ลิ่มสกุล 
เด็กชายสุรพศ เมธาสุนทรพจน์ 
เด็กชายธิติพัทธ์   เมฆฉาย 
เด็กชายสมโชค   บุญพาฤทธิ์ 
เด็กชายปฏิภาณ ประสาลิกา 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย 
 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

๔๗ 
๔๘ 
๔๙ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๒ 
๕๓ 

เด็กชายสุรพัศ คำเศษ  
เด็กชายภูมิรพี  ชุมภู  
เด็กชายมกรธวัช  กิง่แก้ว  
เด็กชายธนัญชัย  รกัษาราช  
เด็กชายชัยโย  ชวาลา  
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เพชรบางโกระ  
เด็กชายจักรพงษ์ แสงม่วง              

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒ 
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื้อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

๕๔ 
๕๕ 
๕๖ 
๕๗ 

ชายอานนท์  กลิ่นพายัพ  
เด็กขายชัชพงศ์  ชื่อต่อตระกู
เด็กชายวายุภัทร  ศิริรัตนพันธุ์  
เด็กชายพรพจน์  เสานคร 

๕๘ 
๕๙ 
๖๐ 
๖๑ 
๖๒ 
๖๓ 
๖๔ 
๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 

นายธนวัฒน์  สมศักดิ์  
เด็กชายฉัตริน  สกุลเทพ 
เด็กชายพัชรพล  บุญพาฤทธิ์  
เด็กชายโชคชัย  เกื้อมิตร  
เด็กชายนัทธพงค์ ทับเที่ยง  
นายณัฐวุฒิ  เอียดเกลี้ยง  
นายชญานนท์  แพทย์ศาสตร์  
นายกรวิทย์ ศรพุีฒ  
นายกันตพงค ์   ไทยนิวัฒน์วิไล  
เด็กชายปฏิภูม ิ อ่อนแก้ว  

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

๖๘ 
๖๙ 

 

นายอุสหมาน     หวังกูหลำ 
นายดลรวี         สำล ี
 
 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 
 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ระดับภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

๗๐ 
๗๑ 

 

เดก็หญิงศิริรัตน์  พืชนุ่น 
เดก็หญิงวรรณภารินทร์ รอดช่วย 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง 
 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดบัภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

๗๒ 
๗๓ 

 

เด็กชานบธนกฤต กาเซ็ง 
เด็กชายธนากร  อนุญาหงษ์ 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รุ่น
วอลเลย์บอลชายหาด 
อายุไม่เกิน 14 ปีชาย 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ประจำปี 
๒๕๖๒ 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื้อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

๗๔ 
๗๕ 

 

นางสาวมุทิตา ตันติลาสน์ 
นางสาวพัชราภรณ์  โฉมเฉลา 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ชุมพรเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุไม่เกิน 1๖ ปีชาย 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาคใต้ 
ชุมพรเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

๗๖ 
๗๗ 

 

นางสาวมุทิตา ตันติลาสน์ 
นางสาวพัชราภรณ์   โฉมเฉลา 

การแข่งขัน ยูโร่คัพ ไทยแลนด์ 
บีช ๒๐๑๙ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่น ๑๖ ปีหญิง 

๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

ยูโร่คัพ ไทยแลนด์ 

๗๘ 
๗๙ 

 

เด็กหญิงศิริรัตน์  พืชนุ่น 
เดก็หญงิวรรณภารินทร์ รอดช่วย 

การแข่งขัน ยูโร่คัพ ไทยแลนด์ 
บีช ๒๐๑๙ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่น ๑๖ ปีหญิง 

๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

ยูโร่คัพ ไทยแลนด์ 

๘๐ 
๘๑ 

 

เด็กชานบธนกฤต กาเซ็ง 
เด็กชายธนากร  อนุญาหงษ์ 

กีฬานักเรียนองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับประเทศ  
ระยองเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๒ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย 

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ระยองเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

๘๒ 
๘๓ 
๘๔ 
๘๕ 
๘๖ 
๘๗ 
๘๘ 
๘๙ 
๙๐ 

เดก็ชายปรเมศน์ พลพุธ 
เดก็ชายสุรเชษฐ์  วงศ์จีน  
เด็กชายพรเทพ  แกล้วณรงค์  
เดก็ชายจิรเมษ  ลิ่มสกุล  
เด็กชายสุรพศ เมธาสุนทรพจน์  
เด็กชายธิติพัทธ์   เมฆฉาย 
เด็กชายสมโชค   บุญพาฤทธิ์ 
เด็กชายปฏิภาณ ประสาลิกา   

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ระยองเกมส์
ประจำปี ๒๕๖๒ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุไม่เกิน 1๒ ปีชาย  

๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ระยองเกมส์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

๙๑ 
๙๒ 
๙๓ 
๙๔ 

นายธนวัฒน์  สมศักดิ์  
เด็กชายฉัตริน  สกุลเทพ 
เด็กชายพัชรพล  บุญพาฤทธิ์  
เด็กชายโชคชัย  เกื้อมิตร  

กีฬานักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน ปี ๒๕๖๒ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
วอลเลย์บอล 

 จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื้อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

๙๕ 
๙๖ 
๙๗ 
๙๘ 
๙๙ 

๑๐๐ 

เด็กชายนัทธพงค์ ทับเที่ยง  
นายณัฐวุฒิ  เอียดเกลี้ยง  
นายชญานนท์  แพทย์ศาสตร์  
นายกรวิทย์ ศรีพุฒ  
นายกันตพงค ์  ไทยนิวัฒน์วิไล  
เด็กชายปฏิภูมิ  อ่อนแก้ว  

รุ่น ๑๖ ปีชาย 

๑๐๑ 
๑๐๒ 
๑๐๓ 
๑๐๔ 

 

นางสาวธารารัตน์ รัตนมนตรี 
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมเฉลา 
เด็กหญิงเปมิกา สุวรรณสะอาด 
เด็กหญิงพรพรรณ มะโนวรรณ 

กีฬานักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนปี ๒๕๖๒ 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑  
เซปักตะกร้อ 
รุ่น ๑๖ ปีหญิง   

๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

จังหวัดภูเก็ต 

๑๐๕ 
๑๐๖ 
๑๐๗ 
๑๐๘ 
๑๐๙ 

เด็กชายทวิชากร  แซ่หลิม 
เด็กชายอาทิต ช่วยการกล้า 
เด็กชายทศพล แท่นแก้ว 
เด็กชายอัสลัม  หลาวหล้าง 
เด็กชายชิณพัทธ์ อ่อนโยธา 

กีฬานักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชน ปี ๒๕๖๒  
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑  
เซปักตะกร้อ 
รุ่น ๑๔ ปีชาย 

๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

จังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 

๑๑๐ 
๑๑๑ 
๑๑๒ 
๑๑๓ 
๑๑๔ 
๑๑๕ 
๑๑๖ 
๑๑๗ 
๑๑๘ 
๑๑๙ 

นางสาวมุทิตา  ชัยยัง 
นางสาวณัฐวรรณ  เทพทองคุณ 
นางสาวธนาพร  สิงห์โท 
นางสาวณัฐธิดา ดอกไม้ 
นางสาวเนตรนภา  ชัชวาล 
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มัตรถุจักร 
เด็กหญิงจุติมา   นามวงษ์ 
นางสาวพัชราภรณ์  โฉมเฉลา 
เด็กหญิงชลณี  ชำนิเชา 
นางสาวสานฝัน กีรติกติพิทยานุศาส์น 

กีฬานักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนปี ๒๕๖๒ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  
ฟุตซอล รุ่น ๑๖ ปีหญิง 
 

๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

จังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 

๑๒๐ 
๑๒๑ 
๑๒๒ 
๑๒๓ 
๑๒๔ 
๑๒๕ 
๑๒๖ 

นายพงศกร  อ้นชดเชย 
นายฐิระพงศ์ มัฐผา 
นายวราเทพ คงสมบูรณ์ 
นายนนทศักดิ์  ชุแก้ว 
นายนภัสสร ประทีป ณ ถลาง 
สุทธิรักษ์  สมเชื้อ 
นายณรงค์ คล้ายหล่อ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  
ฟุตซอล รุ่น ๑๖ ปีชาย 

๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

จังหวัดภูเกต็ 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื้อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

๑๒๗ 
138 

นายศุภวัฒน์  แผ้วกระโทก 
นายอภิวิชญ์ มูลพิมพ์ 

139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

เด็กชายธนโชติ  เรืองแจ่ม 
เด็กชายขุมทรัพย์ อุดมกิจวิบูลย์ 
เด็กชายสหรัส  จุ้ยเฒ่า 
เด็กชายอภิสิทธิ์  จัยนทร์หอม 
เด็กชายอานัส ยุมยวง 
เด็กชายกีรติ  แสวงวิทย์ 
เด็กชายพันธกานต์  อ่อนแอ 
เด็กชายภูธเนศ  บุญอินทร์ 
เด็กชายอัครพงศ์  ใจดี 
เด็กชายณัฐภัทร   แซ่หงอ 
เด็กชายกษิเดช   หิรัญวิศาล 

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  
ฟุตซอล รุ่น ๑๔ ปีชาย 
 

๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

จังหวัดภูเก็ต 
 
 

150 เด็กหญิงณัฐินันท์  ครอบบุญ 
 

กล่าวสุนทรพจน์ ป.4 - ป.6 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทอง 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

151 
 

เด็กหญิงสิรินธร์  นววงศ์วิวัฒน์ 
 

กล่าวสุนทรพจน์ ม.1 - ม.3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญเงิน 
 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

152 เด็กชายชัยวัฒน์  นิยมจิตต์ 
 
 

คัดลายมือภาษาไทย ม.1 - ม.3 
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 11 
 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

153 
 

เด็กชายธนธรณ์  ดีเย็น 
 

อ่านบทร้อยกรอง ม.1 - ม.3 
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10 
 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

154 
 
 

เด็กชายเกื้อกูล  ตาทบัทิม 
 

แตง่บทร้อยกรอง ม.1 - ม.3 
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 5 
 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

155 
156 

 

เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรืองจินดา 
เด็กหญิงใหม่ตะวัน  สิงห์รัตน์ 

ตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา 
ป.1 - ป.3  
รางวัลเหรียญทอง อันดับที ่7 
 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

157 
158 
159 

เด็กหญิงขณิษฐา  เกิดลาภ 
เด็กหญิงจรรยพร  สมบูรณ์ 
เด็กหญิงญาณิศา  บุตรโสภา 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 
 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื้อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 

เด็กหญิงทรรศิกา  ศรีสุข 
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชแก้ว 
เดก็หญิงนิสิตตา  หัยภาค 
เด็กหญงิปทิตตา  อภิชิตสิทกุล 
เด็กหญิงรัฎดาวรรณ  จันทสระ 
เด็กหญิงวิมลวัณณ์  รัตนโชติพงศ์ 
เด็กหญิงไปรยา เหมือนพรรณราย 

 

167 เด็กชายจารุเดช  มณีราย 
 

การแข่งกจิกรรม (Spelling Bee)         
ม.1 - ม.3  
รางวัลเหรียญทองแดง  
อันดับที่ 4 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

168 
 

เด็กหญิงลลิตา  คงคาไหว 
 

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ   
ม.1 - ม.3 
รางวัลเหรียญทองแดง  
อันดับที่ 21 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 

เด็กชายธนภัทร  แก้วชัง 
เด็กชายธนภัทร  จิตต์เกื้อ 
เด็กชายรชต  โกยโภไคสวรรค์ 
เด็กหญิงรินรดา  ถิ่นทับปุด 
เด็กชายวัชรพงศ์  ตันกูล 
เดก็ชายวิภาส  ต่างสุข 
เด็กชายสิริราช  ปฐมกานต์กุล 
เดก็หญิงอชิรญาณ์  ใจเหล็ก 
เด็กหญิงอรุโณทัย  ตันสิงห์ 
เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ไพโรจน์ชัย 
 

การแสดงละครภาษาอังกฤษ  
ม.1 - ม.3 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
รางวัลเหรียญเงิน 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

179 
180 
181 

 

เด็กชายปิยวัฒน์  บุญธรรม 
เด็กชายศภุวิชญ์  นาวารัตน์ 
เด็กชายสุวิจักขณ์  เทศศรีเมือง 

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ 
(Manual Control) ป.1 - ป.6 
รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทองแดง 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

182 
183 
184 
 

เด็กชายยศกร  พาหน 
เด็กชายวายุกูล  ละมยั 
เด็กชายอภิวิชญ์  เอียดขาว 
 

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิ 
ม.1 - ม.3  
รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทองแดง 

19 - 21 
มิถุนายน 
2562 
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

185 
186 

เด็กชายปิยวัฒน์  บุญธรรม 
เด็กชายศุภวิชญ์  นาวารัตน์ 

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ 
(Manual Control) ป.1 - ป.6 

7 - 10 
สิงหาคม 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื้อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

187 เด็กชายสุวิจักขณ ์ เทศศรีเมือง รองชนะเลิศอันดับ 1 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

2562  

188 
189 
190 

เด็กชายยศกร  พาหน 
เด็กชายวายุกูล  ละมัย 
เด็กชายอภิวิชญ์  เอียดขาว 

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  
ม.1 - ม.3  
รางวัลชนะเลิศ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

7 - 10 
สิงหาคม 
2562 

เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

191 
 

เด็กหญิงณัฐินันท์  ครอบบุญ 
 

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  
ป.4 - ป.6  
เกียรตบิัตรเหรียญทอง 

7 - 10 
สิงหาคม 
2562 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 

เด็กชายธนภัทร  แก้วชัง 
เด็กชายธนภัทร  แก้วชัง 
เดก็ชายรชต  โกยโภไคสวรรค์ 
เด็กหญิงรินรดา  ถิ่นทับปุด 
เด็กชายวัชรพงศ์  ตันกูล 
เด็กชายวิภาส  ต่างสุข 
เด็กชายสิริราช  ปฐมกานต์กุล 
เด็กหญงิอชิรญาณ์  ใจเหล็ก 
เด็กหญิงอรุโณทัย  ตันสิงห์ 
เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ไพโรจน์ชัย 

การแสดงละครภาษาอังกฤษ  
ม.1 - ม.3  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

7 - 10 
สิงหาคม 
2562 
 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

202 
203 
204 

นายอภิวิชญ์  เอียดยาว 
เด็กชายยศกร  พาหนเด็กชาย
วายุกูล  ละมยั 
 

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 
ประเภททัว่ไป รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
เหรียญทอง 

6 – 8 
กันยายน 
2562 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

207 
๒๐๘ 
๒๐๙ 

ด.ญ.พรรทิพภา  หมุนวัง 
ด.ญ.พลอยชมพู   ใจอ่อน 
ด.ช.ศิวกร   นำพากิจ 
 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ป.4 - ป.6 
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับที่ 14 
 

6 - 8 
มกราคม 
2562 
 

แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครัง้ที่ 69 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 

ด.ญ.กฤติญา  ยงประเดิม 
ด.ญ.ขณิษฐา  เกิดลาภ 
ด.ญ.จรรยพร  สมบูรณ ์
ด.ญ.ญาณิศา  บุตรโสภา 
ด.ญ.ทรรศิกา  ศรีสุข 
ด.ญ.ธัญวรัตน์  เดชแก้ว 
ด.ญ.นิสิตตา  หัยภาค 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์           
ป.1 -ป.6  
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับที่ 16 
 

6 - 8 
มกราคม 
2562 
 

แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื้อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

217 
218 
219 

ด.ญ.ปทิตตา  อภิชิตสิทธิกุล 
ด.ญ.วิมลวัณณ์  รัตนโชติพงศ์ 
ด.ญ.ไปรยา  เหมือนพรรณราย 

220 ด.ญ.นิยมศรี  อ่อนนวน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
เกียรติบัตรเหรียญเงิน อันดับที่ 16 

6 - 8 
มกราคม 
2562 

แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

221 
222 

ด.ช.เกื้อกูล  ตาทบัทิม 
ด.ช.ธีรธ์วัช  สุวรรณพงศ์ 
 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ : 
กาพย์ยานี 11 (6บท) ม.1 - ม.3 
เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับที ่7 

6 - 8 
มกราคม 
2562 
 

แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

223 
224 
225 

ด.ช.วรวิช  เกิดด ี
ด.ช.ธนรัฐ  ต่อวงศ ์
ด.ช.พีระศักดิ์  นกศรีแก้ว 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  
ม.1 - ม.3 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน อันดับที ่6 

6 - 8 
มกราคม 
2562 
 

แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครัง้ที่ 69
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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13.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 

ที ่
ชื่องาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิ ีดำเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
1. โครงการอนุรักษ์

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกจิ
พอเพียงโดยใช้รูปแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ ๑๑ 
ศูนย์การเรียนรู ้

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกัน                 
ในการอนุรักษ์พลังงาน                      
และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน               
และบุคลากรในโรงเรียน 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงปฏบิัติ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีง 
3. เพื่อเผยแพร่และสร้างความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการนำพลังงาน             
แสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงาน
ไฟฟ้า 
4. เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึก
การลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันแก่
นักเรียน และบุคลากรในหน่วยงาน 
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดใช้
พลังงาน 
6. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 
เป้าหมาย 
1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรูด้้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม            
11 ศูนย ์
2. ครู ร้อยละ 80 ใช้ศูนย์การเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 11 ศูนย์ ในการเรยีนการ
สอน 
3. นักเรียน ร้อยละ 80 เข้าศึกษา
และใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนรุักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 11 ศูนย ์           
ในการทำกิจกรรม 
4. นักเรียน ครู และบุคลากร                      
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม  
    

 จัดกิจกรรมเพือ่สร้างจิตสำนึก
ร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงาน                      
และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน               
และบุคลากรในโรงเรียน ดังนี้ 
1. ประชุมครู และเจ้าหนา้ที่
วางแผนและดำเนินการตามแผน 
2. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนการอนรุักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ 17 กิจกรรม ดังนี้      
     1. ขยะแลกอุปกรณ์การเรียน 
     2. ประหยัดไฟไดโ้ชค 
     3. ธนาคารขยะ 
     4. อบรมนักเรียนแกนนำ
ธนาคารขยะ 
     5. สุดยอดนักฝากขยะ 
     6. ปลูกป่าในวันสำคัญ 
     7. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน 
การอนุรักษ์พลังงานและธรรมชาต ิ
     8. จัดการเรยีนการสอน               
ใน 11 ศูนย์การเรยีนรู ้
     9.  ค่าเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
    10. วันสิ่งแวดล้อมโลก 
    11. ขยะหอมจากโรงเรียน              
สู่บ้าน 
    12. ขยะสวยด้วยมือเรา 
    13. จัดบอรด์ประชาสัมพันธ์ 
    14. ประกวดเขียนเรียงความ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    15. แข่งขันตอบปัญหา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
    16. จัดนิทรรศการนำเสนอ
ผลงาน 11 ศูนย ์
    17. รณรงค์ใช้ถุงผ้าใน
โรงเรียน 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในศูนย์การเรยีนรู้ 11 ศูนย ์

1. มศีูนย์การเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม            
11 ศูนย์ที่ยั่งยืน 
2. ครู ร้อยละ 80 
ใช้ศูนย์การเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม                   
11 ศูนย์ ในการ
เรียนการสอน 
3. นักเรียน ร้อยละ 
80 เข้าศึกษา            
และใช้ศูนย์การ
เรียนรูด้้านการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
11 ศูนย์ ในการทำ
กิจกรรม 
4. นักเรียน ครู 
และบุคลากร                      
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 43  
 

 

ที ่
ชื่องาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิ ีดำเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน และ
ตกแต่งสถานท่ีที่ใช้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ใหม้ีสภาพน่าดู น่าอยู่ นา่
เรียน อยู่เสมอ 
5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 11 
ศูนย์ ให้เป็นแหล่งเรียนรูส้ำหรับ
นักเรียนและชุมชน 
 

2. 
 
 
 
 
 

โครงการจดัการเรียน
การสอนการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมหุ่นยนตเ์พื่อ
การศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกฝน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จกั
หาความรูด้้วยตนเอง รู้จักการใช้
เหตุผลและกระบวนการคดิ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการ
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการ
ทำงานกลุ่ม 
๔. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนั
5. เพื่อให้นักเรียนมีคณุลักษณะ 
เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา 
ล้ำหน้าทางความคดิ ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบ               
ต่อสังคม 
6. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียนทางด้าน ICT 
7. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางด้าน ICT ได้มโีอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ 
 

เป้าหมาย 
นักเรียนช้ัน ป.๑ - ม.3 ไดร้ับการ
พัฒนาและส่งเสรมิการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคมุหุ่นยนต ์
 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน ดังนี ้
1. จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
หุ่นยนต์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียน 

1. เทคโนโลยีหุ่นยนต ์
2. โครงสร้างหุ่นยนต์

อัตโนมัต ิ
3. หลักการเขียนโปรแกรม

การใช้โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ และการพัฒนา
โปรแกรม 

4. การเขียน
โปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์เชื่อมต่อ 

5. การเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์อัตโนมัต ิ

6. การประยุกต์ใช้งาน    
ตามคำสั่ง 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร
ส่งเสริมความเป็นเลิศ ดังนี ้
   1. จัดอบรมการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
สำหรับนักเรียน 30 คน และครู 
จำนวน 5 คน เป็นเวลา 5 วัน 
   2. จัดการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์                
   3. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์  
   4. ค่ายเตรียมความพร้อม

1. นักเรียน
สามารถเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ตามโจทย์
ที่กำหนดได ้
2. นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะหป์ัญหา 
สังเคราะห์ 
รวบรวมข้อมลู 
และคิดสรา้งสรรค์
เพื่อเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์เพื่อ
แก้ปัญหาได ้
3. นักเรียนมี
คุณลักษณะ                    
เป็นเลิศวิชาการ 
สื่อสารสองภาษา 
ล้ำหน้าทาง
ความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
4. นักเรียนไดร้ับ
การส่งเสริมความ
เป็นเลิศของ
นักเรียนทางด้าน 
ICT 
5. นักเรียนทีม่ี
ความสามารถ
ทางด้าน ICT ได้มี
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ที ่
ชื่องาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิ ีดำเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
นักเรียนเพื่อการแข่งขัน             
 
 
 

   5. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ 
   6. จัดทำประกาศเกียรติคุณ
นักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
 

โอกาสเขา้ร่วม 
การแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 
 
 
 
 

 
๑3 .๓ โครงการ/กิจกรรมพิ เศษ ที่ ดำเนิ นการตามนโยบายชาติ  น โยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  ได้แก่  

 ๑. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ ๑๑ ศูนย์ 
 2. โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Q-Info ระดับโรงเรียน 
 3. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน               

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
  4. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
  5. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
  6. โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน 
  7. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   
  8. โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 

 9. โครงการค่ายคุณธรรม และจริยธรรม 
 10. โครงการ PLC. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 11. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
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14. ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2562 
       ๑4.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

ปี 2562 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤท ิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละละดับช้ัน  

 

1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

1.1.3  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 

 

1.1.4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

1.1.5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 

 

1.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
   2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

   ๒.3  ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
          สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 

   ๒.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

   ๒.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้    
   ๒.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการ 
          และการจัดการเรยีนรู้  

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
         ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

 

   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

   3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพฒันา 
         การจัดการเรียนรู้ 
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จุดเด่น 
๑. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
๓. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ 
๔. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรยีนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน   
๖. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน  สื่อและเครื่องมือที่ ใช้การวัดและประเมินผล              

ที่หลากหลาย 
๓. พัฒนาครูผู้สอนให้เข้าใจวิธีการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และนำกระบวนการวิจัยมาร่วมในการ

พัฒนาและการประเมินค่าของผู้เรียน   
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15. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
   ๑5.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และม ัยมศึกษา) 

นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๒ ดีมาก 

1.1 ผู้เรยีนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

5.00 4.72 ดีมาก 

1.2 ผู้เรยีนมีสุนทรียภาพ 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่๒   ผู้เรียนมีคุณ รรม จริย รรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๐ ดีมาก 

2.1  ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 4.00 3.94 ดีมาก 

                   2.2 ผู้เรียนมีเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 4.00 3.96 ดีมาก 

2.3 ผู้เรยีนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคม 2.00 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๙.๙๘ ดีมาก 
                   3.1 ผู้เรียนคน้ควา้หาความรูจ้ากการอ่าน และใช้เทคโนโลย ี
                         สารสนเทศ 

5.00 4.98 ดีมาก 

                   3.2 ผู้เรียนเรียนรูผ้่านประสบการณต์รงร่วมกบัผู้อื่นทั้งใน 
                         และนอกสถานท่ี 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 
                   4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 5.00 4.79 ดีมาก 

                   4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 5.00 4.99 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕   ผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๖๕ พอใช้ 
                   5.1 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         ภาษาไทย ในระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 

2.50 0.95 ต้องปรับปรุง 

                   5.2 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 

2.50 1.02 พอใช้ 

                   5.3 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         วิทยาศาสตร ์ในระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 

2.50 1.58 ดี 

                   5.4 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชัน้ ป.6และ ม.3 

2.50 1.13 พอใช้ 

                   5.5 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 

2.50 1.09 พอใช้ 

                   5.6 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         ศิลปะ ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 

2.50 1.08 พอใช้ 

                   5.7 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ในระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 

2.50 1.16 พอใช้ 

                   5.8 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         ภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 

2.50 0.64 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิท ิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

                   6.1 ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และม ัยมศึกษา) 

นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

6.2 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของคร ู 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที ่๗   ประสิท ิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศกึษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
                   7.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของ 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.00 2.00 ดีมาก 

                   7.2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1.00 0.80 ดีมาก 

                   7.3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 2.00 2.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                   และต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๔ ดีมาก 

                   8.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                         ของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปี ล่าสุด 

2.50 2.44 ดีมาก 

                   8.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง  2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ      

และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที ่๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

                   11.1 คะแนนเชิงคุณภาพ 2.00 2.00 ดีมาก 

                   11.2 คะแนนพัฒนาการ  3.00 3.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง                   
การปฏิรปูการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๗๗ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศกึษา  ๘๖.๗๗  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะ  
๑. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) สถานศึกษาควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมงหรือรายคาบให้ชัดเจน จัดทำการวิจัย                  
ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง และควรจัดกิจกรรมเสริมสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถสูงเป็นพิเศษ 

๒) สถานศึกษาควรจัดทำพัฒนาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นระบบ ควรจัดทำข้อมูลแยกแฟ้มประเภทต่างๆให้ชัดเจน มีภาพประกอบและรายละเอียดอ่ืนๆเพ่ือ
สะดวกในการใช้และให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย  
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๓) สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้โครงงาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น และทุกประเภท เช่น โครงงานสำรวจ โครงงานทดลอง โครงงานประดิษฐ์ และ
โครงงานอาชีพ เป็นต้น และสรุปองค์ความรู้ด้วยการจัดนิทรรศการโครงงานทุกปีการศึกษา 

 
๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) สถานศึกษาควรวางระบบการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งทางวิชาการและเกิดผลกระทบต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 ๒) สถานศึกษาควรกำหนดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สามารถเปรียบเทียบ
ความสำเร็จได้ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพได้จริง 
 

๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดการสอนได้บันทึกหลังสอนให้ครบทุกด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล ตลอดจนความรู้และพฤติกรรมชองผู้เรียนและนำผลไปจัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 
 

๔. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรทำแผนพัฒนาคุณภาพ กำหนดโครงการพัฒนาเป็นรายมาตรฐาน มีกิจกรรมชัดเจน                
มีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรม หรือมีค่าเป็นร้อยละ เปรียบเทียบผลสำเร็จได้กับคุณภาพที่ผ่านมาเพ่ือให้ประเมินการพัฒนา
ได้ชัดเจน และตัวชี้วัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดำเนินการภายใน ๑ ปี 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ  
๒. โครงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 
๓. สถานศึกษาเป็นเทศบาลต้นแบบการจัดการโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ

ศูนย์การเรียนรู้ ๑๑ ศูนย์การเรียนรู้ 
๔. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน  
๕. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้พลังงานทดแทน (solar cell system) 
๖. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดระบบธนาคารขยะ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต 

กรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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16. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

สถานศึกษาได้นำผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 

สถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสถานศึ กษา ได้แก่                       
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ร่วมกันกำหนด
โครงการและกิจกรรมจากสภาพปัญหาและความต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และความต้องการ
ของชุมชน พัฒนาโครงการและกิจกรรมเป็นรายมาตรฐาน มีกิจกรรมชัดเจน โดยร่วมกันกำหนด ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมายความสำเร็จในแต่ละปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของโรงเรียน มีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรม 
เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบผลสำเร็จกับปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ       
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้จริง  

สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ ให้ครูและบุคลากรเข้าใจกลไกของระบบประกันคุณภาพ และครู บุคลากรทุกคนเป็นบุคคลสำคัญของ
ระบบประกันคุณภาพ ร่วมกันกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพ่ือสร้างความมั่นใจ                  
ในระบบการพฒันาคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สถานศึกษาจัดให้มรีะบบส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน กับสถานศึกษา โดยจัดให้
มีคณะกรรมการงานสัมพันธฺชุมชน ดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน กับสถานศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สถานศึกษาพัฒนาครู ให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการชุมชน                 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC. เป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ เรียนรู้ร่วมกันของครู และผู้บริหาร               
โดยการนำของ ผศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำครูและผู้บริหารสู่ความ
ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาตนเองเพ่ือศิษย์ ครูมีการเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ นำสู่การปฏิบัติและประเมินร่วมกัน 
Open เปิดใจรับและให้ care และ Share เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน ฝ่ายวิชาการกำหนดให้มีชั่วโมง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป  โดยร่วมกันหาสาเหตุสำคัญ             
ที่ทำให้เกิดปัญหาของแต่ละกลุ่มสาระ และระดับชั้น ครูในกลุ่มสาระแต่ละระดับชั้นร่วมกันอภิปรายหาสาเหตุ                
ที่แท้จริง พบปัญหาและร่วมกันแก้ไข เช่น นักเรียน ป.1 อ่านไม่ออก ครูภาษาไทย ป.1 ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
“ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน” โดยดูที่สาเหตุของปัญหา แล้วหาแนวทางแก้ปัญหา จากนั้นสรุปแนวทางการ
แก้ปัญหาสำคัญ นำแนวทางที่สรุปเพ่ือนำไปแก้ไขปัญหา มาช่วยกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างแผนการ
สอน วางแผนการพัฒนานักเรียน และตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ สถานศึกษาร่วมกับสำนักการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนโครงงาน 
การจัดการเรียนการสอน STEM EDUCATION เพ่ือให้ครูนำไปปฏิบัติจริงสู่ห้องเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น และทุกประเภท เช่น โครงงานสำรวจ โครงงานทดลอง โครงงาน
ประดิษฐ์ และโครงงานอาชีพ เป็นต้น และจัดนิทรรศการแสดงโครงงาน และแสดงผลงานทางวิชาการของครูและ
นักเรียน 
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สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดการสอนได้บันทึกหลังสอนให้ครบทุกด้าน ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล ตลอดจนความรู้และพฤติกรรมชองผู้เรียนและนำผล
ไปจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

ส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดให้ชัดเจน ให้ครูบันทึกผลหลังการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล ตลอดจนความรู้และพฤติกรรมของนักเรียน และนำผลไปพัฒนานักเรียนในห้อง
ต่อไป มีการนิเทศการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน                  
เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมเสริมสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถสูง เช่น กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมติวเข้มเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กิจกรรม
ค่ายกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศและคุณภาพนักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง   

สถานศึกษาจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ จัดทำข้อมูลแยกแฟ้มประเภทต่างๆ มีภาพประกอบ และรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือสะดวกในการใช้
และให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย  

17. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
  17.๑  การบริหารจัดการศึกษา  

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย โดยแบ่งเป็นฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบุคคล ฝายแผนงาน/งบประมาน และฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 

๑. ด้านวิชาการ เปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหรือการดำเนินการ 
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ หลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล                 
และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ                 
กับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ               
ของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

  ๒. ด้านงบประมาณ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเทศบาลนครภูเก็ต การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบมระมาณ
เป็นแผนในการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การรายงานผล              
การเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากร             
เพ่ือการศึกษา การวางแผนพัสดุ การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง 
ที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเทศบาลนครภูเก็ต การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหา
พัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิก



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 52  
 

 

เงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง การจัดทำบัญชีการเงิน การจัดทำ
รายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  ๓. ด้านบุคลากร การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจส าคัญที่มุงสงเสริมให้สถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความ   
คลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การออกจากราชการ การจัดระบบและการ
จัดทำทะเบี ยนประวัติ  การจัดทำบัญ ชี รายชื่ อและให้ ความเห็ น เกี่ ยวกับ การเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม การขอรับใบอนุญาต                   
การพัฒนาครูและบุคลากร 

  ๔. ด้านการบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร        
ใหบริการบริหารงานอ่ืน ๆ  บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่ก าหนดไว โดยมีภารกจิการประสานงาน  
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
การดำเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผู้เรียน การรับนักเรียน      
การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานกิจการ
นักเรียน งานปกครองและควบคุมความประพฤตินักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management ; RBM) เพ่ือเปาหมาย     
ในการจัดการศึกษา คือ ผูเรียนเปนคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแต่ละ
ฝ่ายมีกระบวนการทำงาน ดังนี้  

   สถานศึกษามีการจัดแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกคน                    
ในโรงเรียน ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์สถานศึกษา และรับรู้ว่าเป้าหมายว่าที่โรงเรียนคาดหวังคืออะไร กำหนด               
พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ คุณภาพผู้เรียน
เป็นสำคัญ คือ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม     
น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน สร้างการรับรู้เป้าหมายของสถานศึกษาร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ครู และบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือการทำงานที่ชัดเจน มีการกำหนดตัวบ่งชี้                   
ที่สามารถวัดได้ เพ่ือใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับปีที่ผ่านมาได้                      
มีการจัดสรรงบประมาณให้ฝ่าย งาน ใช้ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงเรียนรับรู้ว่า
เป้าหมายที่โรงเรียนคาดหวังคืออะไร ทุกคนจึงร่วมมือกันทำงานเพ่ือให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ    
ต่อผลงาน มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การบริหารงบประมาณ บริหารคนสู่ฝ่าย/งานเป็นลำดับเพ่ือให้สามารถ 
ทำงานบรรลุผลได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม เปิดโอกาสให้ครู ซึ่งเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดีได้เป็นผู้แก้ปัญหา และ
สะสมประสบการณ์เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้นำต่อไป ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน แก้ปัญหาการทำงาน       
ที่ล่าช้าแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กร
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คือความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความมุ่งมั่นจะทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
และใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) กำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล                            
และมีการปรับปรุงแก้ไข เป็นวงจรต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จที่คาดหวั ง และเพ่ือแสวงหาสภาพที่ดีกว่า 
ประกอบด้วย ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นเตรียมการเพ่ือจะทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมาย 
จัดทำแผนตามเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และการประเมินผล                  
ขั้นการดำเนินงานตามแผน (Do) ได้แก่ การดำเนินงานต่อเนื่องจากการวางแผน โดยมีการอบรม ประชุมชี้แจง 
มอบหมายงานให้ครู และบุคลากรรับผิดชอบ และให้การสนับสนุนงบประมาณ  ทรัพยากร บุคลากร และ
ดำเนินการนิเทศ แนะนำ กำกับ ติดตาม เพ่ือให้งานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ขั้นการตรวจสอบ (Check) ได้แก่ 
การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยจัดให้มีการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 
กิจกรรม วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับการดำเนินงานตามแผน 
เพ่ือจะทราบว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในครั้งต่อไป ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Act) ได้แก่ การนำผลการวิเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุที่ เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไข  และหากผลการดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย                           
จะเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ เหมาะสม ถ้าผลการประเมินงานสำเร็จ                        
ตามเป้าหมาย ในการวางแผนครั้งต่อไปต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้สูงขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนา และจัดทำรายงาน
ไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้ครูและบุคลากรรับรู้ และปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้อง 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลเมอืงภูเก็ต 
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ผู้อำนวยการสถานศกึษา 
นางธนวรรณ  อารีย์พงศ ์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู/ศิษยเ์ก่า 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวภคมน แก้วภราดยั 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบคุคล 
นางธนวรรณ  อารีย์พงศ ์

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายเชิดศักดิ์  เพชรา 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ 
นายปราโมทย์  แตงแก้ว 

 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
นางประภาพร  ทองด ี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นางสาวมยุรี จั่นแค้น 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวจริยา  สมศักดิ ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
นายบุญยง  ศรชัย 

- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานพัฒนาการจดัการเรียนรู ้
- งานบริหารสื่อและแหล่งเรียนรู ้
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานพัฒนาคุณลักษณะผู้เรยีน 
- งานประกันคณุภาพทางการศึกษา 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 
- งานนิเทศการสอน 
- งานห้องสมดุ 
- งานแนะแนว 
 

- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- พิจารณาความดีความชอบ 
- การปฏิบตัิงานของครู 
- สวสัดิการคร ู
- การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
- ทะเบียนประวัต ิ

- งานกิจการนักเรียน 
- งานปกครองนักเรยีน 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
 

- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานการเงินและบญัช ี
- งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
- งานระดมทรัพยากรและการลงทนุ 
   เพื่อการศึกษา 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานอาคารสถานท่ี 
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 17.2 วิสัยทัศน์ พัน กิจ ยุท ศาสตร์ กลยุท ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

   พัน กิจ 
๑.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

  ๒.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ 
  ๓.  จัดศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้ก้าวทันสังคมโลก 
  ๔.  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน 
  ๕.  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำหรับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
  ๖.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา 

  ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะด้านต่างๆ                        
             ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

 ยุท ศาสตร์และกลยุท ์ 
 

ยุท ศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์ 
พัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา                 
สู่ความเป็นเลิศ 

1.1 กลยุทธ์ หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน มีทักษะชีวิต สามารถ
แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของตนเอง และกลุ่มประเทศอาเซียน 

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน  พัฒนาศักยภาพนักเรียน                
ทุกกลุ่ม ในทุกด้ านแบบบูรณาการ โดยยึดคุณธรรม                 
นำความรู้ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ดี เก่ง และมี
ความสุข 

1.3 กลยุทธ์ สง่เสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี
ความ เป็น เลิศด้ านคณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยี 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายแผนฯ/งบประมาน 
 
 
ฝ่ายวชิาการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝา่ยแผนฯ/งบประมาน 
 
ฝ่ายวิชาการ 

2. ยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ข อ งภ า คี เค รื อ ข่ า ย               
ด้านการศึกษา 

2.1 กลยุทธ์ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมบทบาทภาคี
เครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐานภาครัฐ 

ฝ่ายแผนฯ/งบประมาน 

3. ยุทธศาสตร์ 
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สวัสดิการ 
ความก้าวหน้าในอาชีพรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่ายบุคลากร 

4. ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาอาคารสถานที่  
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
วัสดุอุปกรณ์ 

4.1 กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอน เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายแผนฯ/งบประมาน 
ฝ่ายวิชาการ 
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  จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 

  1. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยการปรับใช้รูปแบบโรงเรียนเป็นฐาน และจัดองค์กร  
การบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ครอบคลุม คล่องตัวและทันสมัย ดำเนินการทำแผนวิเคราะห์ เพ่ือเป้าหมาย                  
ของงาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการวางแผน การบริหารและการจัดการในการสอน  
รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการนิเทศภายใน (100%) จัดระบบการกำกับ  
ติดตาม ประเมินผล และการรายงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนนำระบบการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนามาตรฐาน 
สถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

   2. สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน              
การบริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นความสมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการ
และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาระบบดังกล่าว 

  3. ส่งเสริมสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างขวัญ
กำลังใจและความมั่นคงในอาชีพและชีวิตส่วนตัวโดยจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น สวัสดิการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย      
เยี่ยมบุคลากร และญาติสนิทที่เจ็บป่วย จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และทัศนศึกษาดูงานประจำปี 

  4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สร้างแหล่งเรียนรู้ ให้ครบทุกกลุ่มสาระ ทั้งภายใน และ
ภายนอก เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดสร้างอาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภค                        
ให้ได้มาตรฐาน 

  5. สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ชุมชนและองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมให้มีส่วนร่วมเพ่ือสนับสนุน                          
การดำเนินงานให้มีความคล่องตัว มีระบบการจูงใจการทำงานที่เหมาะสมทั้งขวัญ และกำลังใจ สวัสดิการต่างๆ 

 

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
      มีวินัย  ใจสัตย์ซื่อ  ยึดถือความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 
  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 1.  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ระดับคุณภาพ ดี 
   กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้   
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ 
โดยจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมตามนโยบายและจุดเน้น มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ เหมาะสมกับผู้ เรียน                     
และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ กิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัว กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรม                
ยอดนักอ่าน กิจกรรมตะกร้านักอ่าน กิจกรรมหนังสือสัญจร กิจกรรมห้องสมุดสู่อาเซียน กิจกรรมป้ายนิเทศ                 
จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม            
วันภาษาไทย กิจกรรมคลินิกหมอภาษาสัญจร กิจกรรมเขียนตามคำบอก กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมค่ายรักษ์
ภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมเสริมปัญญา
ด้วยซูโดกุ AMAT หมากล้อม กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา ด้วย โครงการพัฒนา
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมให้นักเรียนทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนการสอน และโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                
และเทคโนโลยี กิจกรรมการจัดโต๊ะหมู่บูชา กิจกรรมประดิษฐ์กระทง กิจกรรมการจัดดอกไม้ กิจกรรมหนูน้อย             
นักประดิษฐ์ กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู  กิจกรรมวาดภาพโดยใช้โปรแกรม paint  กิจกรรมประกวด 
presentation กิจกรรมหนังสืออิเล็คทรอนิกส์  โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
เพ่ือการศึกษา  
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภู เก็ต จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม                      
และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ยึดถือความเป็นไทย เช่น โครงการค่ายพุทธบุตร โครงการคุณธรรม และจริยธรรม 
โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย โครงการสภานักเรียน โครงการสารวัตรนักเรียน โครงการ
อบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน โครงการส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ประเพณีท้องถิ่น                
และวันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย เช่น กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
กิจกรรมงานย้อนอดีตเมืองเก่าภูเก็ต และวันตรุษจีน โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี ยุวกาชาด และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด เช่น โครงการกิจกรรม                       
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หลังเลิกเรียน โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โครงการกีฬา กรีฑา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมวงสตริง กิจกรรม               
ร้องเพลงประกอบแดนซ์เซอร์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม อย. น้อย กิจกรรม อสร. / ยสร. กิจกรรม
เครือข่ายเด็กไทยฟันดี กิจกรรมสายสืบลูกน้ำยุงลาย กิจกรรมเด็กไทยไม่กินหวาน กิจกรรมทดสอบสรรถภาพทาง
กาย กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพจิต กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ตามหลักสุขบัญญัติ 
กิจกรรมการให้บริการและคัดกรองโรค กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมเบื่อเหา กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน กิจกรรมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และโครงการอาหารกลางวัน  
   ผลการดำเนินงาน  
   จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเฉลี่ย              
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดมีการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร                    
ของผู้เรียนทุกระดับชั้น มีการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนของนักเรียนทุกคน ผู้เรียนสามารถ                   
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองโดยสามารถนำเสนอ
วิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา                  
โดยมีเหตุผลประกอบ และความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถวางแผนการทำงาน
และดำเนินการจนสำเร็จ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้และมีความรู้สึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ นักเรียนยังมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และการ            
ออกกำลังกาย มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่า             
ในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ให้เกียรติผู้อ่ืน และสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา นันทนาการ ทั้ งนี้   มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์                    
จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
ทุกระดบัชั้น จำนวน 1,521 คน โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
 
 

1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๒ 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนน

เฉลี่ยรวม 
ปี 2562 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง 1 ปี 
ปี 2๕61 

ผลต่าง
คะแนน 2 ปี 

การศึกษา ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 57.28 42.87 39.21 38.63 44.50 55.24 -10.74 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 49.60 30.97 22.57 28.39 32.88 34.81 -1.93 
 

 หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปจัจุบนัคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ 
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1.๒   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
1.๒.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 256๒ 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

ประถมศึกษา จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน   
ภาษาไทย 877 295 146 141 134 89 52 10 10 0 0 582 66.36 
คณิตศาสตร์ 877 357 135 154 142 54 16 11 8 0 0 646 73.66 
วิทยาศาสตร์ 877 259 191 181 129 85 11 13 8 0 0 631 71.95 
สังคมศึกษาฯ 618 213 94 127 90 57 27 5 5 0 0 434 70.23 

ประวัติศาสตร์ 877 267 161 175 146 80 26 11 11 0 0 603 68.76 
สุขศึกษาและพลศึกษา 877 583 180 84 18 6 1 0 5 0 0 847 96.58 
ศิลปะ 877 440 180 147 66 23 5 1 14 0 0 767 87.46 
การงานอาชพีฯ 877 579 157 110 24 2 0 0 5 0 0 846 96.47 
ภาษาตา่งประเทศ 877 286 98 116 133 150 50 36 8 0 0 500 57.01 

 
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรยีนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ภาษาไทย  669 35 53 111 105 120 85 71 89 0 0 199 29.75 
คณิตศาสตร์  669 60 47 81 76 132 148 102 23 0 0 188 28.10 
วิทยาศาสตร์  669 52 46 86 127 111 74 99 74 0 0 184 27.50 
สังคมศึกษาฯ 669 55 66 102 113 119 91 76 47 0 0 223 33.33 
ประวัติศาสตร์  669 225 124 83 67 42 44 33 51 0 0 432 64.57 
สุขศึกษาและพลศึกษา  669 344 153 83 33 27 13 9 7 0 0 580 86.70 
ทัศนศิลป์  669 335 62 55 51 42 42 31 50 0 0 452 67.56 
ดนตรี-นาฏศิลป์  669 45 45 68 67 98 80 63 203 0 0 158 23.62 
การงานอาชพีฯ 669 135 145 93 87 50 33 17 74 35 0 373 55.75 
ภาษาอังกฤษ  669 125 83 101 96 106 61 61 12 24 0 309 46.19 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิา 
จำนวน

นักเรียนที่
เข้าสอบ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน  
ภาษาไทย 1 46 1 0 6 7 7 11 3 0 11 0 7 15.22 
คณิตศาสตร์ 1 46 2 7 8 9 7 5 0 0 8 0 17 36.96 
วิทยาศาสตร์ 1 46 1 0 2 5 6 12 13 7 0 0 3 6.52 
ออกแบบและเทคโนโลยี 1 46 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0 46 100.00 
สังคมศึกษาฯ 1 46 10 17 10 4 1 2 0 0 2 0 37 80.43 
ประวัติศาสตร์ 1 46 7 17 15 2 2 0 0 0 3 0 39 84.78 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 46 41 4 1 0 0 0 0 0 0 0 46 100.00 
ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 46 31 8 7 0 0 0 0 0 0 0 46 100.00 
การงานอาชพี 1 46 14 17 15 0 0 0 0 0 0 0 46 100.00 
ภาษาอังกฤษ 1 46 6 5 11 18 2 4 0 0 0 0 22 47.83 

ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรยีนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ภาษาไทย  673 41 33 103 86 101 107 132 53 15 0 177 26.30 
คณิตศาสตร์  673 66 67 89 121 114 108 61 45 0 1 222 32.99 
วิทยาศาสตร์  675 49 46 83 115 117 112 120 30 0 1 178 26.37 
สังคมศึกษาฯ 675 47 73 105 121 138 100 59 21 7 0 225 33.33 
ประวัติศาสตร์  673 229 111 85 62 46 30 85 24 1 0 425 63.15 
สุขศึกษาและพลศึกษา  675 317 196 106 28 10 8 1 4 0 1 619 91.70 
ทัศนศิลป์  673 159 80 67 80 76 84 120 6 0 0 306 45.47 
ดนตรี-นาฏศิลป ์ 673 256 79 72 56 47 37 26 82 17 0 407 60.48 
การงานอาชพีฯ 673 176 133 140 43 39 35 25 41 40 1 449 66.72 
ภาษาอังกฤษ  673 152 80 88 68 86 68 71 43 16 1 320 47.55 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 
จำนวนนักเรียน

ที่ได้ระดบัดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน  
ภาษาไทย 2 46 1 4 9 13 15 1 0 1 2 0 14 30.43 
คณิตศาสตร์ 2 46 2 3 6 10 5 8 8 4 0 0 11 23.91 
วิทยาศาสตร์ 2 46 0 1 0 5 6 14 19 0 0 1 1 2.17 
วิทยาการคำนวณ 1 46 24 13 7 0 1 0 0 0 0 1 44 95.65 
สังคมศึกษาฯ 2 46 4 5 16 11 8 1 0 0 0 1 25 54.35 
ประวัติศาสตร์ 2 46 2 7 18 8 9 0 1 0 0 1 27 58.7 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 46 40 3 0 0 0 0 0 0 2 1 43 93.48 
ทัศนศิลป์ 1 46 27 10 8 0 0 0 0 0 1 0 45 97.83 
การงานอาชพี 2 46 14 19 5 0 0 0 0 0 8 0 38 82.61 
ภาษาอังกฤษ 2 46 8 7 11 9 10 0 0 0 0 1 26 56.52 
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1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 256๒ 

ระดับชั้น 
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะหแ์ละเขยีน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที ่1 22 11 50 11 50 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่2 112 62 55.36 37 33.04 13 11.61 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่3 118 56 47.46 51 43.22 11 9.32 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่4 134 50 37.31 79 58.96 5 3.73 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่5 150 72 48 76 50.67 2 1.33 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่6 170 81 47.65 87 51.18 2 1.18 0 0 
รวมชั้นประถมศึกษา 706 332 47.03 341 48.3 33 4.67 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 234 103 44.02 107 45.73 24 10.26 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 254 75 29.53 156 61.42 23 9.06 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 251 77 30.68 154 61.35 19 7.57 1 0.4 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 739 255 34.51 417 56.43 66 8.93 1 0.14 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 46 4 8.7 40 86.96 1 2.17 1 2.17 
รวมระดบัโรงเรียน 1491 591 39.64 798 53.52 100 6.71 2 0.13 

1.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา256๒ 

ระดับชั้น 
นักเรียน

ทั้งหมด(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที ่1 22 22 100 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่2 112 111 99.11 1 0.89 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่3 118 88 74.58 30 25.42 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่4 134 113 84.33 21 15.67 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่5 150 88 58.67 62 41.33 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่6 170 89 52.35 81 47.65 0 0 0 0 
รวมชั้นประถมศึกษา 706 511 72.38 195 27.62 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 234 80 34.19 152 64.96 1 0.43 1 0.43 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 254 119 46.85 130 51.18 5 1.97 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 251 95 37.85 151 60.16 4 1.59 1 0.4 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 739 294 39.78 433 58.59 10 1.35 2 0.27 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 46 27 58.7 18 39.13 1 2.17 0 0 
รวมระดบัโรงเรียน 1491 832 55.8 646 43.33 11 0.74 2 0.13 
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1.5 ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 256๒ 

ระดับชั้น 
นักเรียนทั้งหมด

(คน) 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที ่1 22 22 100 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่2 112 112 100 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่3 118 118 100 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่4 134 134 100 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่5 150 150 100 0 0 
ประถมศึกษาปีที ่6 170 170 100 0 0 
รวมชั้นประถมศึกษา 706 706 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 234 209 89.32 25 10.68 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 254 228 89.76 26 10.24 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 251 237 94.42 14 5.58 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 739 674 91.2 65 8.8 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 46 41 89.13 5 10.87 
รวมระดบัโรงเรียน 1491 1421 95.31 70 4.69 

 
1.6 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยระดับดี (๓) ขึ้นไป  

ชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึน้ไป 
จำนวน ร้อยละ 

ประมศึกษาปีท่ี 1 21 21 100 
ประมศึกษาปีท่ี 2 114 102 89.47 
ประมศึกษาปีท่ี 3 119 74 62.18 
ประมศึกษาปีท่ี 4 134 109 81.34 
ประมศึกษาปีท่ี 5 155 110 70.96 
ประมศึกษาปีท่ี 6 171 108 63.15 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 243 81 33.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 258 83 32.17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 259 79 30.5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 47 21 44.68 

รวม 1,521 788 60.78 
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100

89.47

62.18

81.34

70.96

63.15

33.33

32.17

30.5

44.68

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีท่ี 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีท่ี 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีท่ี 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ผลการเรียนเฉลี่ยระดบัดี (3) ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4

                                    

 จุดเด่น 
 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการวางแผนการทำงาน
อย่างเป็นระบบ โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย                       
ที่กำหนดการพิชิตผล O-Net และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับ ติดตาม ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA)    
 จุดทีค่วรพัฒนา   
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพอย่างแท้จริง กระตุ้นให้ครูและบุคลากรเห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนทั้งระบบ ทั้งด้านการอ่านออกเขียนได้ และผลการเรียน 8 กลุ่ม
สาระ ส่งเสริมและจัดเวทีให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เช่น การทำ
โครงงาน การส่งเสริมความสามารถพิเศษ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาให้มากข้ึน สามารถ
สร้างองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม    
 นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 

 ๑. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน               
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 2. โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Q-Info ระดับโรงเรียน 
  3. โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 
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  4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กิจกรรมวงสตริง ร้องเพลงประกอบ
แดนซเ์ซอร์ 
  ข้อเสนอแนะ   
  โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำงานด้วยกระบวนการ PLC. จัดอบรมพัฒนาครูตามความ
ต้องการของครู เพื่อให้ครูนำประสบการณ์มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนทั้งระบบให้สูงกว่าเป้าหมาย
ของสวถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 – 2 จัดทำปฏิทิน              
การปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ประชุม วางแผนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจระบบ และขั้นตอนการจัดกิจกรรม และจัดเวที
ให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เช่น การทำโครงงาน การส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาให้มากขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้                         
สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ระดับคุณภาพ ดี 
  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ                
ของสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน แล้วนำมากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
ปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ครูและบุคลากรรับรู้ร่วมกัน จัดให้มีการประชุม
ครูและบุคลากรประจำเดือนในวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เพ่ือให้ครูและบุคลากรแต่ละฝ่ายรายงานผล                       
การปฏิบัติงาน เป็นการกำกับ ติดตาม การทำงาน และให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ผลการปฏิบัติงาน หากไม่ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายจะต้องปรับปรุงและแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้ เรียน มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ 
ยึดถือความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิด
ริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำทางวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
สถานศึกษาบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ            
ของสถานศึกษา โดยมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา มีการระดม
งบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร  สถานศึกษากระจายอำนาจบริหาร                      
และจัดการศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ
บริบทของท้องถิ่น กำกับดูแลให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปสู่การปฏิบัติ              
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ นิเทศติดตามผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยส่งเสริมให้ครู                  
และบุคลากรได้เข้ารับการอบรมตามที่สถานศึกษา และหน่วยงาน ต้นสังกัดกำหนด จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุน                  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพการใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม                 
มีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ และสร้างเสริมความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เช่น ระบบ SIS. และระบบ Q-Info 
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  ผลการดำเนินงาน 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2561 – 256๕ เป็นแผนแม่บท                   
ในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาสู่วิสัยทัศ ใช้เครื่องมือในการ
นำนโยบายสู่การปฏิบัติได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เป็นแนวทาง
ในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมายของงาน มีการ
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน นำนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย                 
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม                
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย                  
เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ   
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                 
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง                
และนักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถและความสนใจ เพ่ือนำความรู้ ทักษะที่ได้จากจากเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ประชุม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี
การศึกษา มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโดยครูผู้สอน และเพ่ือนร่วมงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มี
การนิเทศจากเพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่าย ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซึ่งแต่ละ
เครือข่ายจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนมีเครือข่าย 
ทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้    
  ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประชุมผ่านความเห็นชอบแผนงบประมาณ ๒ ครั้ง/ปี
การศึกษา)    
  ๒. คณะกรรมการศิษย์เก่า (ประชุม 1 ครั้ง/ปีการศึกษา)  
  ๓. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (ประชุม ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา)  
  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตมีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศใช้ รายงานต้นสังกัด และประชาสัมพันธ์                    
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  

2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้วยกระบวนการ PDCA. และมีการกำกับติดตามอย่าง
สม่ำเสมอ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 95 ของโครงการ / กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 66  
 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ครู  บุคลากร นักเรียน และผู้ มีส่ วน เกี่ ยวข้ อง                             
มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80  

4. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษา                      
และกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และความ
ต้องการของผู้เรียน และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม                
ปีการศึกษา256๒ จำนวน 5 วิชา  

5. ปีการศึกษา 256๒ สถานศึกษามีกิจกรรมชุมนุม 15 กิจกรรม สถานศึกษามีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 48 กิจกรรม  

6. พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง                      
20 ชั่วโมงต่อปี ครอบ 100% 

7. สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
8. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
9. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ และทาสี อาคารร่มไทรทอง 1 , 
ซ่อมแซมห้องน้ำ – ห้องส้วม อาคารผ่องโกมล อาคารเรืองอโณทัย อาคารร่มไทรทอง และ
ซ่อมแซมโรงอาหาร 

10. สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา , 
ห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา , ห้องธนาคารขยะ, สวนหย่อมลานไทร  

11. สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และ
จัดการเรียนรู้ จำนวน  2 โครงการ ได้แก่ ติดตั้งระบบ Wi-Fi อาคารมิ่งเมือง , อาคารร่มไทรทอง 
และอาคารชลพฤกษา และพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตให้เป็นปัจจุบัน 

 
  จุดเด่น  
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการบริหาร            
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management ; RBM) เพ่ือเปาหมายในการจัดการศึกษา คือ ผูเรียนเปนคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน กำกับ 
ติดตามงาน และรายงานอย่างต่อเนื่อง  เช่น การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิชาการระดับโรงเรียน และการประชุมฝ่าย / งาน เพ่ือให้ทุกฝ่าย              
มีส่วนร่วมในกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมาตรฐาน 
จัดอบรมเชิงปฏฺบัติการให้ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการประกันคุณภาพ 

  จุดทีค่วรพัฒนา  

  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ในระดับงาน และสายชั้น วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของ
ตนเอง เพื่อร่วมการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 5 – 10 ปี ให้ความรู้ครูและบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงบประมาณ และระเบียบเงิน รายได้สถานศึกษา พ.ศ. 2562                
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เพ่ือให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากข้ึน   

  นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี  

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ในระดับงาน และสายชั้น วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ 

ของตนเอง เพ่ือร่วมการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 5 – 10 ปี โดยศึกษาบริบทของสถานศึกษา               
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล และต้นสังกัด แผนการศึกษาชาติ 20 ปี  ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นเครื่องมือในการ 
ทำงานของครู และบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. จัดระบบวิชาการให้ครอบคลุมภารกิจ วางแผนจัดระบบให้ชัดเจน ควบคุม กำกับ ติดตามอย่าง 
ใกล้ชิด ด้วยกระบวนการ PDCA. และมีการรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ 

4. จัดระบบนิเทศการเรียนการสอน และช่วยเหลือครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
อย่างยั่งยืน 

5. ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
แผนงบประมาณ และระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว  

6. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนมากข้ึน   
 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ระดับคุณภาพ ดี 
   กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด                    
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมให้ครูใช้ความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และกำกับ ติดตาม นิเทศการเรียน
การสอนเพ่ือให้ครูนำแผนไปจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมส่งสื่อ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง , นิเทศการเรียนการสอน เดือนละ 1 ครั้ง พัฒนาครูในการ
แสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ส่งเสริมให้ครู        
ใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พูดเพราะ ไหว้สวย ให้กำลังใจนักเรียน และจัดบรรยากาศห้องเรียน                   
ให้สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ชุมชน                  
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง เน้นการ
ประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ มีความหลากหลายในการประเมินผล กำหนดให้ครูออกแบบวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย อย่างน้อยคนละ 2 เครื่องมือ เช่น การทดสอบ ชิ้นงาน การนำเสนอ
ผลงาน การสังเกต เป็นต้น มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน                    
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และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัย               
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนและแก้ปัญหาที่ เกิดจากการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน                   
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และมีการนำกระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเพ่ือนครูผ่านเทคนิค                   
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างยั่งยืน  
คนละไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 
   

   ผลการดำเนินงาน  
   จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ครู และบุคลากรเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และร่วม
พัฒนาตนเองด้วยความสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ 81 ของครูทั้งหมด เช่น โครงการ PLC. เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา , โครงการพัฒนาครู
ตามกลุ่มสาระ จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  
   ๑. ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้   
   ๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้อมูลนักเรียน   
ข้อมูลผลการเรียนที่ผ่านมา การสัมภาษณ์ การสอบถาม  เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้   
   ๓. ครูนำผลการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน และข้อมูลนักเรียนจากงานระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงความแตกต่างของผู้เรียน  
   4. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มและต่างกลุ่ม จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
   5. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่มีความหมาย และเหมาะสมกับเนื้อหา นำภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นมาบูรณาการให้มีความหลากหลายเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีโครงการพัฒนาสื่อและแหล่ง 
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
   6. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย มีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ    
   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   จุดเด่น 
   ครูมีความทุ่มเท เสียสละ ให้กับการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทางสติปัญญา มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน               
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุง   
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอน ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มกำลัง เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

   จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑. พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้มีรูปแบบเดียวกัน มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ชัดเจน   



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 69  
 

   2. ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด , กระบสนการ Active Learning             
จนนักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
   3. พัฒนาการจัดทำเครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้   
   4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนรักเพ่ือนร่วมห้อง รักโรงเรียน 
และรักคร ู
   5. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน ทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน               
เพ่ือนำความรู้ที่ ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนางานในฝ่า ยต่าง ๆ                         
ที่เก่ียวข้อง   
   6. ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครูผ่านเทคนิค              
การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
   7. การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการสอบถามความคิดเห็นในความต้องการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม                 
จากนักเรียนทุกระดับชั้น ป.4 – 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ให้มีระบบ                       
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อจบปีการศึกษา 
    8. การเยี่ยมบ้านนักเรียนยังไม่ครอบคลุมนักเรียนทุกคน 
 

   นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
1. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
3. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

   ข้อเสนอแนะ 
   ๑. พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้มีรูปแบบเดียวกัน มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ชัดเจน   
   2. ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด , กระบสนการ Active Learning             
จนนักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
   3. พัฒนาการจัดทำเครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้   
   4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนรักเพ่ือนร่วมห้อง รักโรงเรียน 
และรักคร ู
   5. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน ทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน               
เพ่ือนำความรู้ที่ ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนางานในฝ่ายต่าง ๆ                         
ที่เก่ียวข้อง   
   6. ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครูผ่านเทคนิค              
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
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   7. การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการสอบถามความคิดเห็นในความต้องการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม                 
จากนักเรียนทุกระดับชั้น ป.4 – 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ให้มีระบบ                       
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อจบปีการศึกษา 
    8. ยกระดับการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครอบคลุมนักเรียน อย่างน้อย 80 % ของนักเรียนทั้งหมด 
 
   แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

๑. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 และชั้นประถมศึกษาที่  2 โดยการทดสอบ                   
ด้วยข้อสอบ RT. และข้อสอบมาตรฐานเทศบาลนครภูเก็ต และพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

๒. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ 
ของตนเอง เพ่ือร่วมการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 5 – 10 ปี โดยศึกษาบริบทของสถานศึกษา   
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล และต้นสังกัด แผนการศึกษาชาติ 20 ปี ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน ทัง้งานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหา
นักเรียน เพ่ือนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนางานในฝ่ายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครูผ่านเทคนิคการจัด                   
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

๓. จัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นเครื่องมือในการ 
ทำงานของครู และบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงบประมาณ และระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การทำงาน
สะดวก รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น   

๔. จัดระบบงานวิชาการให้ครอบคลุมภารกิจ วางแผนจัดระบบให้ชัดเจน ควบคุม กำกับ ติดตาม 
อย่างใกล้ชิด ด้วยกระบวนการ PDCA. และมีการรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ พัฒนาหลักสูตร                        
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
  5. จัดระบบนิ เทศการเรียนการสอน และช่วยเหลือครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้                       
เชิงวิชาชีพอย่างยั่งยืน พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้มีรูปแบบเดียวกัน มีการกำหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด , กระบวนการ Active Learning 
ให้นักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ พัฒนาครูในการจัดทำเครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกั บจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัด                        
และประเมินผลผู้เรียนทีส่อดคล้องกับ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้   

6. พัฒนาการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครอบคลุมนักเรียน อย่างน้อย 80 % ของนักเรียนทั้งหมด  
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียน พฤติกรรม ครอบครัว และสุขภาพ                    
ให้นักเรียนรักเพ่ือนร่วมห้อง รักโรงเรียน และรักคร ู

7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความเข้าใจ และยึดถือโรงเรียน 
เป็นตัวตั้ง พัฒนาความร่วมมือภาคี เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน 
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   ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต โดยใช้เกณฑ์โรงเรียน                      
 รางวัลพระราชทาน   
2. พัฒนาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้ ได้มาตรฐานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากร                         

ทางการศึกษาท้องถิ่น พัฒนาการเรียนรู้ของครูผ่านการปฏิบัติแบบ PLC อย่างเป็นระบบ                  
และต่อเนื่อง   

4. พัฒนาผู้ เรียนโดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์                      
และแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง  และอ่านออกเขียนได ้

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ให้มีความพร้อม
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน 

 

ความต้องการและความช่วยเหลือ 
1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียน และนโยบาย

ผู้บริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง  และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 

2.  โรงยิม หรือลานกีฬาอเนกประสงค์มีหลังคา ที่สามารถให้บริการแก่นักเรียน  ครู และชุมชน  
     ในวันที่ฝนตก 
3.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครู ตรงกับความต้องการ 
  ของครู พัฒนาการเรียนรู้ของครผู่านการปฏิบัติแบบ PLC อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง   
4.  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการ 

จัดการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา (ถ้ามี) 

องค์ประกอบของการทำรายงาน ประกอบด้วย 

 1. ชื่อผลงาน 
 2. วัตถุประสงค์ 
 3. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 4. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ 
 5. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 6. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
 7. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
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แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
ชื่อผลงาน  โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ 
              ศูนย์การเรียนรู้ ๑๑ ศูนย์  
คำสำคัญ   ศูนย์การเรียนรู้ ๑๑ ศูนย์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
 

๑.  บทนำ 
ด้วยในปัจจุบันสั งคมยุคโลกาภิ วัฒน์มีการเพ่ิมประชากร ก ารขยายตัวทางเศรษฐกิจ                        

และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนเมือง
ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์โดยตรง และนับวันทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ การขยายตัว                 
ของชุมชนเมืองที่รวดเร็ว และกว้างขวางนับเป็นการพัฒนาที่ขาดสมดุล ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะ
ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่
ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุห ลักของปัญหานี้มาจากก๊าซ                      
เรือนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์ เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก 
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือมีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด                
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) นั้นก็มาจากการกระทำของประชากร                 
ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้เอง โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยและมลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย  

นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลนครภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ได้รับนโยบายมาเพ่ือขับเคลื่อนภายในโรงเรียนและออกสู่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนก็ประสบปัญหา                   
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เมื่อสำรวจในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตก็พบว่า สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า 
น้ำประปา วัสดุสิ้นเปลืองและเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกับปริมาณขยะและของเสีย  
หลังการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
คือ การพัฒนาด้านระบบการบริหารและการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม               
จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ปลูกจิตสำนึกด้านการมีจิตสาธารณะในการใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา               
ได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียนแบบยั่งยืน โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน 
Kanagawa Prefectural Government ประเทศญี่ปุ่น ในการติดตั้งระบบ Solar System ในโรงเรียน และ
ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน  

ดังนั้นการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจึงเป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั้งระบบ โดยยึดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริที่นำมาบูรณาการ
ประยุกต์ใช้กับโครงการ โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้นำในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั้งระบบ โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ ๑๑ ศูนย์                   
ซึ่งนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งด้าน ขยะ พลังงาน น้ำ และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนในสังกัดและต่างสังกัด ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆเข้ามาใช้บริการและศึกษาเรียนรู้ได้                   
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ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ในรูปแบบดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนเมือง                     
และช่วยลดสภาวะโลกร้อนในอนาคต 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน และบุคลากร 
ในโรงเรียน 

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพ่ือเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า 
4. เพ่ือรณรงค์และสร้างจิตสำนึกการลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันแก่นักเรียน และบุคลากร                    

ในหน่วยงาน 
5. เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน 
6. เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน ๑,๕12 คน 
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน จำนวน ๑11 คน 
- ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- สร้างจิตสำนึกและความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในด้าน 

ต่างๆภายในโรงเรียนและชุมชน 
- โรงเรียนมีมาตรฐานปฏิบัติงานในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม สามารถลดใช้พลังงาน

ไฟฟ้า น้ำประปา จัดการของเสียอย่างเป็นระบบ และใช้สินค้าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               
โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ 

- โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับ                   
ของสังคม 
 

ขั้นตอนและวิธีการ 
๑. วางแผนงานและเตรียมการ  

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ กําหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาประชุม  
ปรึกษา หารือ ดําเนินการศึกษารูปแบบ และแนวทางการจัดการข้อมูลจากเอกสารหนังสือ และเว็บไซต์เพ่ือหาแนว
ทางการกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวด หลังจากนั้นเตรียมการวางรูปแบบและแนวทางการดําเนินการ พร้อมกับเตรียม 
องค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้คณะทํางาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งสําหรับใช้ในการสร้างฐานข้อมูล 

๒.  กำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมร่วมกัน รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  กำหนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ 

-  เส้นทางการพัฒนา 
-  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
-  งบประมาณสนับสนุน 
-  การติดตาม ประเมินผล 
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๓. จัดโครงสร้างการบริหาร 
-  ทีมนำ  
–  ทีมทำ  
-  ทีมประสานงาน 

๔. จัดระบบการบริหาร 
-  การเรียนรู้ผ่านกลุ่มสาระฯและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-  การพัฒนาบุคลากรผ่านคณะกรรมการดำเนินงาน 

๕. กำหนดรูปแบบการบริหาร 
-  บูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมเสริมหลักสูตรกับงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-  สมานฉันท์การทำงานภายในห้องเรียน / คณะ / โรงเรียน 

๖. มีคณะทำงาน 
-  ครูทุกคน  
– นักเรียนแกนนำ  
-  บุคคลากร นักการภารโรง 
-  ผู้ปกครองเครือข่าย  
-  ผู้ประกอบการร้านค้า 

๗. เสริมสร้างทักษะ 
-  ครูผู้นำ  
-  นักเรียนแกนนำ  
–  อาสาสมัคร 
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โครงสร้างบริหารจัดการ 

 

 
 
 

ผลการดำเนินงาน/คุณค่าของงาน 
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย มีดังนี้ 
๑. ไฟฟ้า มาตรการปิดไฟหลังใช้ นักเรียนนำกลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน  
๒. น้ำ มาตรการปิดน้ำหลังใช้ นักเรียนนำกลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน 
๓. ของเสีย โรงเรียนสามารถจัดการของเสียอย่างเป็นระบบได้ 5 ชนิด ได้แก่ กระดาษ ขวดน้ำ ใบไม ้                    

ใบไทรการดักไขมันและเศษอาหาร 
๔. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น 
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โรงเรียนได้พัฒนาอาคารสถานเพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม              

ในโรงเรียนให้เลี่ยงภาวะโลกร้อน โดยการจัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว มีการคัดแยกขยะ ในโรงเรียน
และมีธนาคารขยะในโรงเรียนเพ่ือรับซื้อขยะ 

๕.โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ๑๑ ศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 11 ศูนย์ 
2. ครู ร้อยละ 80 ใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 11 ศูนย์ ในการเรียน 
    การสอน 
3. นักเรียน ร้อยละ 80 เข้าศึกษาและใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
    11 ศูนย์ ในการทำกิจกรรม 
4. นักเรียน ครู และบุคลากร มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
5. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน                
    และบุคลากรในโรงเรียน ดังนี้ 
 1. ประชุมครู และเจ้าหน้าที่วางแผนและดำเนินการตามแผน 
 2. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 
     รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ 17 กิจกรรม ดังนี้      
  1. กิจกรรมขยะแลกอุปกรณ์การเรียน 
  2. กิจกรรมประหยัดไฟได้โชค 
  3. กิจกรรมธนาคารขยะ 
  4. กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำธนาคารขยะ 
  5. สุดยอดนักฝากขยะ 
  6. กิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญ 
  7. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน การอนุรักษ์พลังงานและธรรมชาติ 
  8. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนใน 11 ศูนย์การเรียนรู้ 
  9. กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  10. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
  11. กิจกรรมขยะหอมจากโรงเรียนสู่บ้าน 
  12. กิจกรรมขยะสวยด้วยมือเรา 
  13. กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
  14. กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  15. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  16. กิจกรรมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน 11 ศูนย์ 
  17. กิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้าในโรงเรียน 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ 11 ศูนย์ 
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน และตกแต่งสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้มีสภาพน่าดู น่าอยู่  

น่าเรียน อยู่เสมอ 
   5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 11 ศูนย์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน 
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๔. ปัจจัยเกื้อหนุนแห่งความสำเร็จ 
๑. การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. ความร่วมมือและความพร้อมของบุคลากร 
๓. การทำงานที่ต่อเนื่อง 
๔. เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
๕. งบประมาณท่ีเพียงพอ 

๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
          ๑. นโยบายสิ่งแวดลอ้มศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 
 ๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 ๓. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๔. ขยายการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 
๖.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

1.  เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน                  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.  รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศโรงเรียนธนาคารขยะ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ 
3.  รับรางวัลโรงเรียนเทคโนโลยีสะอาด ตัว G จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕ 
4.  รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

๗.  ภาคผนวก   
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ภาคผนวก 

 



 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ที่  78/๒๕๖1 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

...................................................................... 
   โดยที่มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา                
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา          
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มี                      
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี  

โรงเรียนเทศบาลเมืองภู เก็ต จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๖1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
  

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1    
  

 
              (นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์) 
         ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  256๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

ปี 256๒ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละละดับชั้น  

 

1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

1.1.3  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 

 

1.1.4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

1.1.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 

 

1.1.6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
   2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
   ๒.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
          สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 

   ๒.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   ๒.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้    
   ๒.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
          และการจัดการเรียนรู้  

 



  

มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  256๒ 

 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

ปี 256๒ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
         ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

 

   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
         การจัดการเรียนรู้ 
 

 
 



เครื่องมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  256๒ 

หน้าท่ี 1 
 

 มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 256๒ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/
กระบวนการ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
     ๑ ) ร้อยละของนั ก เรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ มี ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออก ระดับดีข้ึนไป 

 
85 

 
95.45 

 
ผลการทดสอบ RT 

๒) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                  
ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดบัดีเยี่ยม 

 

25 55.8 สรุปผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 

๓) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
ที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร     
ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 

75 
98 
90 

100 
98.60 
96.60 

ผลการประเมินด้านการสื่อสาร 
โดย ecc 

๔) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านการคำนวณสูงกว่าระดับประเทศ 

 

50 49.14 ผลการทดสอบ NT 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     - ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
ที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้ เรียนด้านความสามารถในการคิด     
การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
 
 

 
 

75 
95 
83 

 
 

100 
100 

98.82 

ผลการประเมนิผลการเรียน 
ด้านการคิด  
ด้านการแก้ปัญหา  
ด้านการใช้ทักษะชีวิต 
ในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ 
และสุขศึกษา 



เครื่องมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  256๒ 

หน้าท่ี 2 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 256๒ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/
กระบวนการ 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3             

ที่สามารถสร้างผลงานจากการเรียนวิชาหุ่นยนต์ ได้อย่างน้อยคนละ 2 ผลงานต่อปี 
 

 
97 

 
100 

 

 
ผลการประเมินผลงานนักเรียน
วิชาหุ่นยนต์ (Lego)  

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        

ที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้ เรียนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
75 
85 
45 

 
๙๘.๓๓ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

 
ผลการประเมินด้านการใช้
เทคโนโลยีฯ โดยวิชา
คอมพิวเตอร์ 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายตาม
หลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด 
    1.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 
 
 

55 

 
 
 

53.17 
 

 
นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 
ระดับ 3 ขึ้นไปใน 8 กลุ่มสาระ 

1.2) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  
 

80 60.59 ผลการทดสอบ (O-NET) ป.6 

1.3) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 
 

40 26.42 ผลการทดสอบ (O-NET)  
ม.3 

1.4) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 

45 39.66 ผลการทดสอบ (NT)  
ป.3 



เครื่องมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  256๒ 

หน้าท่ี 3 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 256๒ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/
กระบวนการ 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีผล
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

 
80 

 
81.93 

 
นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ระดับดีเยี่ยม 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีผล

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ระดับดีเยี่ยม 
1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

        - ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผล
การประเมินภาวะเจริญเติบโตโดยเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์       
สมส่วน  
 

 
30 

 
 

60 
 
 
 

20 
 
 

65 

 
๔๑.๔๐ 

 
 

๗๖.๘๑ 
 
 
 

๓๐.๑๗ 
 
 

76.39 

 
ผลการประเมินคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ 8 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ ข้อ 7 
 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ ข้อ 3 
 
ข้อมลูแปลผลภาวะ           
การเจริญเติบโตของนักเรียน 



เครื่องมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  256๒ 

หน้าท่ี 4 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 256๒ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/
กระบวนการ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี ดี  
2.1 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจน และปฏิบัติได้ มีการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศใช้ รายงานต้นสังกัด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

  
✓ 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้วยกระบวนการ PDCA และมีการ
กำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

  
✓ 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และความ
ต้องการ ของผู้เรียน และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย  

- สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 วิชาต่อระดับชั้น 
- สถานศึกษามีกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อ

ระดับชั้น 
- สถานศกึษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรมต่อปีการศึกษา  

  
 
✓ 

 
- โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะครู
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่สอน 
- แบบสรุปราชื่อกิจกรรมชุมนุม 
- แผนปฏิบัติงาน และรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ 



เครื่องมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  256๒ 

หน้าท่ี 5 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 256๒ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/
กระบวนการ 

๒.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาทาง
วิชาชีพคนละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
2) สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ชั่วโมง 

 
๕๕ 

 
 

 
๘๖.๙๐ 

 
 
✓ 

 
- บันทึกสถิติผู้เข้ารับการอบรม 
- รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม 

๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย 
สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากร 
นักเรยีน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 โครงการต่อปีการศึกษา  

2) สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ เอ้ือต่อการจัดการเรียน รู้  
สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากร 
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 แหล่งเรียนรู้ต่อปีการศึกษา  

 

 
 
 

 
 
✓ 
 
 
✓ 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  

- สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 โครงการต่อปีการศึกษา 

 

  
 
✓ 

 
ตรวจสอบเอกสาร 



เครื่องมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  256๒ 

หน้าท่ี 6 
 

 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 256๒ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/
กระบวนการ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี ดี  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        ๑)  ครู ร้อยละ 98 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 2 ครั้งต่อภาคเรียน 
        ๒)  ครู ร้อยละ 98 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ   
        สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีค่าเฉลี่ยผลการนิเทศภายใน    
        ระดับดีข้ึนไป   

 
 

๙๘ 

 
 

97.5 

 
 
รายงานสรุปผลการนิเทศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ครู ร้อยละ 85 ใช้สื่อในการเรียนการสอนอย่างน้อย 4 หน่วยการเรียนต่อปี 

 
85 

 
86 

 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ครู ร้อยละ 95 มีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างน้อย 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อภาคเรียน 

 
95 

 
95 

การนิเทศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- ครูร้อยละ 95 มีการออกแบบเครื่องมือวัด และประเมินผลการจัดการเรียนรู้              

ไม่น้อยกว่า 2 วิธี 

 
95 

 
95 

การนิเทศ 

๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

- ครรู้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
โดยใช้กระบวนการ PLC 

 
 

90 

 
 

100 

มีการประชุมกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ ประชุมสายชั้น 
แลกเปลี่ยนปัญหาในการจัด  
การเรียนการสอน แต่ยังขาด
การวางแผนร่วมกัน และ    
การสังเกตการสอน 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี ดี  



 
คำสั่งโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

 

ที่  ๓๓ /๒๕๖๓ 
 

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................................................................................ 

 ตามหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และให้สอดคล้องกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประกัน
คุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย  
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์  ประธาน 
 ๑.๒ นายเชิดศักดิ์  เพชรรา  รองประธาน 
 ๑.๓ นายปราโมทย์  แตงแก้ว  รองประธาน 
 ๑.๔  นางสาวภคมน  แก้วภราดัย รองประธาน  
 ๑.๕  นายบุญยง  ศรชัย  กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาวมยุรี  จั่นแค้น  กรรมการ 
 ๑.๗ นางสาวจริยา  สมศักดิ์  กรรมการ 
 ๑.๘ นางสาวปราณี  หมิแหม  กรรมการ 
 ๑.๙ นายสมคิด  เทียรพิสุทธิ์ กรรมการ 
       ๑.๑๐ นายธนธร  ชาติกระพันธุ์ กรรมการ 

1.11 นางประภาพร  ทองดี  กรรมการและเลขานุการ     
       ๑.๑2 นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

มีหน้าที ่ 
    ๑. อำนวยการ ควบคุมดูแล ประสานงานให้คำปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาให้บรรลุตาม

เป้าหมาย 
    ๒. ติดตามงานของฝ่ายต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 



  
 

 ๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๒.๑ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน 
   - ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 
     ๑. นางสาวภคมน แก้วภราดัย  ประธาน 

2. นางประภาพร  ทองดี   รองประธาน 
3.นางสาวสิริรัตน์           รตันกาย                    รองประธาน 

   4. นางวีราภรณ์  พาหน   รองประธาน 
   5. นางสาวนรีรตน์ ประสิทธิ์  กรรมการ  
   6. นายสุนทร  โอพ่ัง   กรรมการ 
   7. นางสาวนงลักษณ์ ทองประดับ  กรรมการ 
   8. นายกิตติพงศ์  เกื้อเส้ง   กรรมการ 
   9. นางจันทนา  ประทีป ณ ถลาง  กรรมการ 
   10. นางสาวสุภารัตน์ ถิรสัตยวงศ ์  กรรมการ 
   1๑. นางจิรัชญา  ตันทนิส            กรรมการ 
                               12. นางยุพดี                วิชชาธร                     กรรมการ 
                               13. นางศศิกานต์           แช่ตัน                       กรรมการ 
                               14. นายปฐมพงศ์          ธนกิจจานนท์               กรรมการ 
                               ๑6. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 
   ๑7. นายสมคิด  เทียรพิสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
   ๑8. นางอารีสัน            สะแม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จัดกระทำข้อมูลเพ่ือให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 

๒. ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามประเด็น
พิจารณาดังนี้ 

    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
          ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๓. สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมบันทึกข้อมูลในไฟล์ส่ง

นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖3 

๔. อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
   - ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   
   ๑. นายเชิดศักดิ์  เพชรา   ประธาน 



  

2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์   รองประธาน 
   3. นายพีระพงศ์  พวงสุวรรณ  รองประธาน 
   4. นายวัลลภ  แป้นนวล  กรรมการ 
   5. นางนวลละออ พะตะวงค์  กรรมการ 
   6. นางธันยพร  เกตแก้ว   กรรมการ 
   7. นายคอเลด  เจ๊ะเล็ม   กรรมการ 
   8. นายสุนทร  โอพ่ัง   กรรมการ 
   9. นายคเชนทร์  แดงกัลยาณวัจน์  กรรมการ 
   ๑๐. นางสาวนรีรัตน์ ประสิทธิ์                     กรรมการ 
   ๑๑. นางศศิกานต ์ แซ่ตัน                        กรรมการ 
   ๑๒. นางยุพดี  วิชชาธร                      กรรมการ 
   10. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 
   ๑1. ครูประจำชั้นทุกสายชั้น   กรรมการ 
   ๑2. นางสาวลภัสภา  หนูคง  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จัดกระทำข้อมูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 

๒. ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามประเด็น
พิจารณาดังนี้ 

    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    ๓) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
๓. สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมบันทึกข้อมูลในไฟล์ส่ง

นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๓ 

๔. อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๒ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประกอบด้วย 

๑. นางธนวรรณ   อารีย์พงศ์  ประธาน 
2. นายเชิดศักดิ์  เพชรา   รองประธาน 
3. นายปราโมทย์  แตงแก้ว   รองประธาน 
4. นางสาวภคมน แก้วภราดัย                  รองประธาน         

   5. นายบุญยง  ศรชัย                      กรรมการ 
๖. นางสาวมยุรี  จั่นแค้น   กรรมการ 

   ๗. นางสาวนันท์นภัส ปภาพันธุ์  กรรมการ 
   8. นางสาวจริยา  สมศักดิ์   กรรมการ 
   9. นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนสุรการย์  กรรมการ 
   10. นางณัฐกฤตา บัวซ้อน   กรรมการ 



  
   11. นางจันทนา  ประทีป ณ ถลาง  กรรมการ 
   ๑3. นางสาวปฏิมา หนูช่วย   กรรมการ 
   ๑4. นางธันยพร  เกตุแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑5. นางสายฝน           ถิ่นเกาะยาว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จัดกระทำข้อมูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 

๒. ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามประเด็น
พิจารณาดังนี้ 

๑.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
๒.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๓.  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๕.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
๖.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้  
๓. สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมบันทึกข้อมูลในไฟล์ส่ง

นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖3 

๔. อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
๒.๓  คณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 
๑. นายปราโมทย์  แตงแก้ว   ประธาน 
2. นางสาวศิริรัตน์ รัตนกาย   รองประธาน 
3. นางสาวประภาพร ทองดี   รองประธาน 
4. นางสาวปราณี หมิแหม   รองประธาน 

 5. นางสาวนรีรัตน์ ประสิทธิ์  รองประธาน 
 6. นางวีราภรณ์  พาหน   กรรมการ 
 7. นางสาวสาลินี  เพชรสุก   กรรมการ 
 8. นางสาวศศิกานต ์ แซ่ตัน   กรรมการ 
 9. นางสาวณัฐหทัย กรอบแก้ว  กรรมการ 
 10. นางจิรัชญา  ตันทนิส   กรรมการ 
 11. นางสาววาสนา ฉ้วนกลิ่น  กรรมการ 

12. นายปฐมพงศ ์ ธนกิจจานนท์  กรรมการ 
 13. นางสาวนวรัตน์ ตรังรัฐพิทย์  กรรมการ 
 ๑4. นางสาวกุสุมาลย์ ภารสำราญ  กรรมการ 
 15. นายเฉลิมพล มีดวง                         กรรมการ 



  

1๖. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวลดาวัลย์ ทองศรีทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘. นางสาวเมธาวี สมรักษ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญจัดกระทำข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 

๒. ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามประเด็น
พิจารณาดังนี้ 

    ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

    ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
    ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
    ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
    ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
๓. สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมบันทึกข้อมูลในไฟล์ส่ง

นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๔. อ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย   
 ๓.คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 

3.๑ นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์   ประธาน  
  3.๒ นายเชิดศักดิ์  เพชรรา   รองประธาน  
  3.๓ นายปราโมทย์  แตงแก้ว   รองประธาน  
       3.4 นางสาวภคมน  แก้วภราดัย  รองประธาน 

๓.๕ นางประภาพร  ทองด ี   กรรมการ     
  3.๖ นายบุญยง   ศรชัย   กรรมการ 
     3.๗ นางสาวจริยา  สมศักดิ์   กรรมการ 
  3.๘ นางสาวมยุรี   จั่นแค้น   กรรมการ 
  ๓.๙ นางสาวรุจาวดี  อุดมลาภ  กรรมการ 
  ๓.๑๐ นางสาวสุกัญญา  ศรีสมุทร   กรรมการ 
  ๓.1๑ นางอารีสัน  สะแม   กรรมการ 
  ๓.1๒ นายเกริกกฤต  กุ่มประสิทธิ์  กรรมการ 
  3.๑๓ นางสาวกรองจิต  หมุดตะเหล็บ  กรรมการและเลขานุการ     

๓.1๔ นายธนธร   ชาติกระพันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 

   ๑. รวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายและแต่ละมาตรฐาน  
   ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดพิมพ์  



  
  ๓. จัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
   ๔. นำเสนอผู้อำนวยการเพ่ือพิจารณา 
   ๕. รวบรวมรูปเล่มรายงานต้นสังกัด ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

๖. เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์โรงเรียน 
๗. อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

   ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ ปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

                   สั่ง   ณ   วันที่  ๒๓  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
               (นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์) 
         ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 



 


