
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า ก  

คำนำ 
 

   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญการนำผล                
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)                  
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้     
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 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 ๒๕๖3 เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป                          
และเป็นฐานข้อมูล รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบ เพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  
นอกจากนี้ ยังใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน                 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสี่  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะคร ูและบุคลากรทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้                 
ที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  
สำเร็จ สมบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
 
 
 

(นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง                    
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา            
มีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู และบุคลากร เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติ               
ที่ตรงกัน พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงานซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรม                   
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา 2563  

การจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียนเทศบาลเมืองภู เก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
 
 
 

(นายไตรวุฒิ  ฉัตรแดง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
วันที่ 18  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 
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สารบัญ 
 

  ส่วนที่                            หน้า   
• คำนำ         ก 
• ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ข 
• สารบัญ         ค 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร       จ 
• วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ      ซ 
• สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    ญ 
• ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         1 
❖ ข้อมูลทั่วไป          1 
❖ ประวัติความเป็นมาโรงเรียน       1 
❖ ข้อมูลผู้บริหาร         4 
❖ ข้อมลูครูและบุคลากร       5 
❖ ข้อมูลนักเรียน        13         
❖ สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   15 
❖ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)  20 
❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)   22 
❖ ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ      26 
❖ ข้อมูลอาคารสถานที่       26 
❖ ข้อมูลงบประมาณ       27 
❖ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม      29 
❖ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา     30 
❖ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่     32 
❖ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา      34 
❖ ผลงานที่ประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับ   55 
❖ โครงการ / กิจกรรมพิเศษตามนโยบาย     55 
❖ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563           57 
❖ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และข้อเสนอแนะ    59   
❖ การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ใน            62 
     การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
❖ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี  63 

• ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา    69 
❖ มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน          69 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)   70 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 71 
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สารบัญ 
 
  ส่วนที่                            หน้า  
  
     - ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   73 
     - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    74 
     - ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    74 
     - ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยระดับดี (3) ขึ้นไป  75 

❖ มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    76 
❖ มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 80 
- แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 82 
- ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   83 
- ความต้องการและความช่วยเหลือ     83 

• ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices   84 
     โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬา “วอลเลย์บอลชายหาด”                  84  

• ภาคผนวก                                                                             89 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา “วอลเลย์บอลชายหาด”   
- ภาพกิจกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2563 
- สรุปการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน    
- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
- เครื่องมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๕ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต                         
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีนางธนวรรณ 
อารีย์พงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561                  
ถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน                               
๔2 ห้องเรียน นักเรียน ๑,342 คน มีบุคลากรสายบริหาร 4 คน พนักงานครูเทศบาล 64 คน พนักงานจ้างสอน 
18 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง และแม่ครัว)     
๑0 คน  
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักการบริหารคุณภาพ                  
มีการวางแผน (Plan: P) ลงมือปฎิบัติ  (Do: D) ตรวจสอบทบทวน  (Check: C) และพัฒนา (Act: A) อย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปมาตรฐานการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม               
ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โรงเรยีนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือส่ง
ให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีจิตรักธรรมชาติ ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ                  
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตนิสัยที่ดีในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีการนำขยะที่คัดแยกมาเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ 
สร้างรายได้ให้กับตนเอง และนำรายได้ไปพัฒนาห้องเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อถือด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง                  
   ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ                
NT = 44.81  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา โดยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET = 59.71 และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา (ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์) โดยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET = 37.32 
ผลสำเร็จทีไ่ด้รับเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  
   ผลการประเมินตนเอง   
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีระดับคุณภาพดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลาย              
ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการวางแผน               
การทำงานอย่างเป็นระบบ โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่กำหนดการพิชิตผล O-Net และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับ ติดตาม ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA)        
มี  การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Result Based 
Management ; RBM) เพ่ือเปาหมายในการจัดการศึกษา คือ  ผู เรียน เปนคนดี  คนเก่ ง และมีความสุข             
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ติดตามงาน และรายงาน
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อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา โรงเรียนสนับสนุนให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏฺบัติการให้ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลไกการประกันคุณภาพ ครูมีความทุ่มเท เสียสละ ให้กับการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทางสติปัญญา มีการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม     
มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้       
ผลในการปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มกำลัง เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

   แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
๑. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 และชั้นประถมศึกษาที่  2 โดยการทดสอบ                   
ด้วยข้อสอบ RT การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่  3 และข้อสอบมาตรฐานเทศบาลนครภูเก็ต  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา 
และศิลปะ และระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา       
การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คุณลักษณะอันพึงประสงค ์และด้านมีวินัย 

๒. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะ 
ยาว 5–10 ปี โดยศึกษาบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล และต้นสังกัด แผนการศึกษา
ชาติ 20 ปี ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน    
ทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน เพ่ือนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ใน     
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนางานในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ PLC                 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญแบบต่างๆ               
เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นเครื่องมือใน     
การทำงานของครู และบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

๔. จัดระบบงานวิชาการให้ครอบคลุมภารกิจ วางแผนจัดระบบให้ชัดเจน ควบคุม กำกับ ติดตาม 
อย่างใกล้ชิด ด้วยกระบวนการ PDCA และมีการรายงานผลความก้าวหน้าเป็ นระยะ พัฒนาหลักสูตร                        
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
  5. จัดระบบนิ เทศการเรียนการสอน และช่วยเหลือครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้                       
เชิงวิชาชีพอย่างยั่งยืน พัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้มีรูปแบบเดียวกัน        
มี การกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด
กระบวนการ Active Learning ให้นักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ พัฒนาครูในการจัดทำเครื่องมือวัดผล 
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และประเมินผลให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด    
มีการวิเคราะหข์้อสอบทีว่ัดและประเมินผลผู้เรียนทีส่อดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้   

6. พัฒนาการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ 100% เพ่ือเป็นข้อมูลจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
ทั้งดา้นการเรียน พฤติกรรม ครอบครัว และสุขภาพ ปลูกฝังให้นักเรียนรักเพ่ือนร่วมห้อง รักโรงเรียน และรักครู 
  7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความเข้าใจ และยึดถือโรงเรียน 
เป็นตัวตั้ง พัฒนาความร่วมมือภาคี เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และชุมชน 
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“วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ชื่อผลงาน  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา “วอลเลย์บอลชายหาด” 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล  

เมืองภูเก็ต 
1.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

2. แนวทางการดำเนินงาน 
จากกระบวนการจัดการศึกษาทีต่้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ         

เต็มศักยภาพประกอบกับเทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยดำเนินการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างหลากหลายตามความต้องการ    
ของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ         
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  ซ่ึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำในสิ่งที่ชอบและถนัดจะส่งผลต่อ
การประสบความสำเร็จ 

ทางโรงเรียนจึงสำรวจความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนประกอบกับ    
ความพร้อมของครูผู้สอน จึงเปิดแผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา หลักสูตรวอลเลย์บอลชายหาดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

1. วางแผนและดำเนินการด้านหลักสูตร 
2. มอบหมายหน้าที่ครูผู้สอน และผู้ฝึกซ้อม 
3. กำหนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ 

- การจัดการเรียนการสอน/การฝึกซ้อม/เส้นทางการแข่งขัน 
-  งบประมาณสนับสนุน 
-  การติดตาม ประเมินผล 

 3. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย มีดังนี้ 
3.๑ สถานศึกษามีแผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา หลักสูตรวอลเลย์บอลชายหาดใน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.๒ ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
๓.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 แผนการเรียนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาด) ได้เป็นตัวแทน 

นักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันรายการ U21 ชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลก 
3.4 ผลงานจากการเข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และ 

ระดับประเทศ 
 ๔. ปัจจัยเกื้อหนุนแห่งความสำเร็จ 

4.๑ การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด 
4.๒ ความร่วมมือและความพร้อมของบุคลากร 
4.๓ การฝึกซ้อมที่ต่อเนื่อง 
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4.๔ เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
4.๕ งบประมาณท่ีเพียงพอ 

 ๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
            5.๑ เข้ารับการประเมินการจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ “สถานศึกษาที่
มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” 
  5.๒ พัฒนาหลักสูตรรายวิชาวอลเลย์บอลชายหาด  
  5.๓ สร้างเวที/เปิดโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ 

 ๖.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
6.1 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา  

ที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดพังงา  
      - รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปีหญิง และรุ่นอายุ 18 ปีชาย 

      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 18 ปีชาย 
6.2 การแข่งขนั “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือกภาคใต้              

ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
 - รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 14 ปีหญิง, รุ่นอายุ 16 ปีชาย, รุ่นอายุ 18 ปีหญิง และรุ่นอายุ 
18 ปีชาย 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 12 ปีชาย 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 14 ปีชาย,รุ่นอายุ 16 ปีชาย และรุ่นอายุ 16 ปีหญิง 
 6.3 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา ณ จังหวัดปทุมธานี 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 14 ปีชาย 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
  ตามที่โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 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  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 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 5 จำนวน ๔2 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 เป็นอาคารเรียน
สำหรับนักเรียนชั้ นอนุบาล , ชั้ น ประถมศึกษาปีที่  ๑  และชั้ นประถมศึกษาปีที่  ๒  ในปี เดี ยวกันนั้ น                          
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 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ไดร้ับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
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 พนักงาน
จ้างทั่วไป (นกัการ,แม่ครวั) ๑๒ คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒,๐๕๒ คน 

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

ปี พ.ศ.๒๕๕๓ มีพนักงานครู จำนวน ๗๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๙ คน พนักงาน
จ้างทั่วไป (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 

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 
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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 

ปี พ.ศ.๒๕๖3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน ๔2 
ห้องเรียน ผู้บริหาร ๔ คน พนักงานครู จำนวน ๖4 คน ผู้ช่วยครูจำนวน 1 คน พนักงานจ้างสอนจำนวน 18 คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง และแม่ครัว) 9 คน ลูกจ้างประจำ     
๑ คน นักเรียนจำนวน ๑,34๒ คน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 4  
 

 

แผนผังโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 

 

2. ข้อมูลผู้บรหิาร 
๑) ผู้อำนวยการสถานศกึษา นางธนวรรณ อารีย์พงศ ์วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘0-1208585 e-mail : tanawan_1@hotmail.com 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม ๒๕61 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน 
   ๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  3  คน 
       ๒.๑   นายปราโมทย์  แตงแก้ว  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต                       
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  086-2717099  e-mail : taengkaew@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารงบประมาณ 
       ๒.๒   นายเชิดศกัด์ิ เพชรา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต                     
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 081-4773298 e-mail : sak08ppy@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป 
       ๒.3   นางสาวภคมน  แก้วภราดัย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                     
สาขาการประถมศึกษา  โทรศัพท์ 089-9783038 e-mail : pat24dec@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารวิชาการ 
  

 

mailto:pat24dec@gmail.com
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๓.   ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  พนักงานครเูทศบาล 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวชิา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ  
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

๑ นางธนวรรณ อารีย์พงศ์ 52/5 32 ชช. ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

- - 195 

๒ นายปราโมทย ์ แตงแก้ว 46/8 20 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

- - 208 

๓ น.ส. ภคมน  แก้วภราดัย 41/5 16 ชพ. ศษ.ม. 
การ

ประถมศึกษา 
- - 178 

๔ นายเชิดศักดิ ์ เพชรา 58 24 ชพ. ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
- - 198 

๕ นางอารีสัน สะแม 31/8 5 - ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 14 119 
6 น.ส. ดนุลดา วัฑฒน 28/8 3 - ศษ.บ. ภาษาไทย ไปช่วยราชการ ณ รร.ปลูกปัญญฯ 

7 น.ส.นรีรัตนน์ ประสิทธ์ิ 41/8 17 ชพ. ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 22 104 

8 นายเฉลิมพล มีดวง 37/5 14 ชก. ป.บัณฑิต การสอน 
วิทยาศาสตร์ฯ 
(วิทย์คำนวณ) 

18 103 

9 นายธนธร ชาติกระพันธ์ุ 32/10 5 - กศ.บ. 
จิตวิทยาการ

แนะแนว 
แนะแนว 22 112 

10 น.ส.รักสิตา ผลผดุง 50/8 18 ชพ. ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 68 

11 น.ส.ปฏิมา หนชู่วย 29/6 4 - กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์-

ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ฯ 17 142 

12 นายพีระพงศ์ พวงสุวรรณ 45/7 18 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ฯ 13 52 

13 นางธันยพร เกตุแก้ว 54/2 28 ชพ. คบ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ฯ 17 54 

14 นางวีราภรณ์ พาหน 44/10 16 ชพ. กศ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 20 94 

15 น.ส.ศิริรัตน์ รัตนกาย 47/8 17 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 17 143 

16 นายบุญยง ศรชัย 41/10 17 ชพ. กศ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 14 75 
17 นายวัลลภ แป้นนวล 43 16 ชพ. ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 16 56 

18 น.ส.นันท์นภัส ปภาพันธ์ุ 44/7 18 ชพ. วทบ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
วิทยาศาสตร์ฯ 
(วิทย์คำนวณ) 

16 73 

19 นางสาวรีน่า เจ๊ะมูเก็ง 38/7 8 ชก. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ 22 71 

20 น.ส.ขวัญจิต บุญทอย 46/3 16 ชพ. ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 
คณิตศาสตร ์ 22 68 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวชิา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ  
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

21 น.ส.สมฤทัย ไชยสิทธ์ิ 39/5 8 ชก. ศศ.ม. 
คหกรรม

ศาสตร์ศึกษา 
การงานอาชีพ 22 82 

22 น.ส. วาสนา ฉ้วนกลิ่น 31/6 5 - ศษ.บ. 
ดนตรีคตีศิลป์

ไทยศึกษา 
ศิลปะ 

(ดนตรไีทย) 
19 52 

23 น.ส. วรัญญา เพ็งสกุล 30/8 5 - ศษ.บ. พละศึกษา 
สุขศึกษา     
พลศึกษา 

16 74 

24 นางนวลละออ พะตะวงค ์ 36/4 26 ชก. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 19 100 

25 น.ส.ปราณี หมิแหม 43/9 17 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 23 92 

26 นางมณฑิตา บุญสุทธ์ิ 48 11 ชก. ศศ.บ รัฐศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ 22 88 

27 นายอนันต์สิทธ์ิ รัตนโกสม 37/11 3 - คบ. ศิลปกรรม 
ศิลบะ

(นาฏศิลป์) 
23 52 

28 นางจิรัชญา ตันทนิส 39/10 11 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 17 136 

29 นางยุพดี วิชชาธร 52/2 23 ชพ. ค.บ. 
สุขศึกษา 

วิชาโทนาฏศิลป ์
ภาษาไทย, 

วิทยาศาสตร์ฯ 
14 84 

30 นายคอเลด เจ๊ะเล็ม 45/1 17 ชพ. ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 21 54 

31 นายกิตติพงศ์ เกิ้อเส้ง 50/1 23 ชช. ศศ.บ. 
พลศึกษา 

โทจิตวิทยา
แนะแนว 

สุขศึกษา  
พลศึกษา 

14 54 

32 นายสำราญ ทองเจริญ 37 10 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 17 73 

33 นางปภาดา คำแสนโต 53/6 23 ชพ. ค.บ. สุขศึกษา 
คณิตศาสตร ์

การงานอาชีพ 
18 70 

34 นายซะห์รุลอัสมาน วาเด็ง 30 4 - 
วท.บ.  
(ศษ.) 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ฯ 16 124 

35 นายสุนทร โอพั่ง 43/9 16 ชพ. 
ค.ม. หลักสตูรและ

การสอน 
คณิตศาสตร ์ 24 80 

      
ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
   

36 น.ส.จริยา สมศักดิ์ 36/3 8 ชก. 
ศษ.ม. 

 
การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) 

16 65 

37 นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์ 54/5 28 ชพ. กศ.บ 
ดุริยางค
ศาสตร ์

ศิลปะ 
(ดนตรไีทย) 

18 57 

38 น.ส.สาลินี เพชรสุก 48/5 16 ชพ. ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ฯ 
การงานอาชีพ 

20 48 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวชิา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ  
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

39 นางประภาพร ทองดี 42/6 16 ชก. ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ฯ 14 154 

40 น.ส. รอกีเย๊าะ เจ๊ะโซะ 33/9 4 - ศศ.บ. 

บรรณารักษ์ 
ศาสตรและ
สารสนเทศ

ศาสตร ์

ภาษาไทย 14 76 

41 น.ส.นงลักษณ์ ทองประดับ 44/4 16 ชก. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ฯ 16 68 

42 น.ส.มยุรี จัน่แค้น 43/5 16 ชพ. ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ฯ 13 86 

43 น.ส.รัตนาภรณ์ รัตนสุรการย์ 44/11 16 ชพ. ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 13 68 

44 น.ส.สุภารัตน์ ถิรสัตยวงศ์ 49/5 16 ชพ. ค.บ. 
คหกรรม

ศาสตร์ทั่วไป 
การงานอาชีพ 21 72 

45 น.ส.กฤตญา มะลิเครือ 43 16 ชพ. ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
โทนาฏศิลป ์

ภาษาอังกฤษ 21 88 

46 น.ส.สุรัชฎา ทองพริก 44/10 16 ชพ. ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 23 75 

47 นางปุณยนุช โภชนาธาร 44/9 16 ชพ. ค.บ. การประถมศึกษา 
คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ฯ 
14 68 

48 น.ส.วรรณดา ชูเกิด 50/4 16 ชก. ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ 16 34 

49 น.ส.เกศสยาม ตันมณีประเสริฐ 42/6 16 ชพ. ค.บ. การประถมศึกษา 
ภาษาไทย 

การงานอาชีพ 
18 70 

50 นางศศิกานต ์ แซ่ตัน 44/11 16 ชพ. ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 15 100 
51 นางณัฐกฤตา บัวซ้อน 43/6 16 ชพ. ค.บ. ธุรกิจศึกษา การงานอาชีพ 19 52 

52 น.ส.เมธาวี สมรักษ์ 28/1 3 - ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
คูส่ังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 18 115 

53 น.ส.กุสุมาลย์ ภารสำราญ 36/11 8 ชก. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอีงกฤษ 13 88 

54 น.ส.ลดาวัลย์ ทองศรีทอง 31/8 5 - ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
วิทยาศาสตร์ฯ 
(วิทย์คำนวณ) 

18 81 

55 ว่าที่รต.หญิง ทัศนีย ์ คงสบาย 30/3 5 - ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 18 115 

56 น.ส.กรองจิต หมุดตะเหล็บ 34/1 8 ชก. ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ฯ 16 155 

57 นางสายฝน ถิ่นเกาะยาว 34/8 7 ชก. ศษ.ม. 
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ฯ 
(วิทย์คำนวณ) 

14 76 

58 น.ส. นวรัตน์ ตรังรัฐพิทย ์ 35/5 5 - ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 22 68 

      ศษ.บ. 
เทคโนโลยี

สื่อสาร
การศึกษา 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวชิา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ  
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

59 นายเจษฎา หวันด้าเหร่ 39/2 8 - ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
วิทยาศาสตร์ฯ 
(วิทย์คำนวณ) 

15 83 

60 นายปฐมพงศ ์ ธนกิจจานนท์ 34/1 8 ชก. ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ฯ 

(หุ่นยนต์) 
20 73 

61 นายธนเศรษฐ ์ แซ่หนา 44/11 5 - คศ.บ. 
คหกรรม

ศาสตร์ศึกษา 
การงานอาชีพ 23 54 

62 น.ส.กนิษฐา ขำเกลี้ยง 33 5 - ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 17 48 

63 นายสมคดิ เทียรพิสุทธ์ิ 45/1 21 ชพ. กศ.ม. 
วัดผล

การศึกษา 
คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ฯ 
19 76 

64 น.ส.ทรงพร สานสุันต ์ 26/11 3 - ค.บ. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ไปช่วยราชการ ณ รร.ปลูกปัญญฯ 

65 นางจันทนา ประทีป ณ ถลาง 53/9 9 ชก. ค.ม. 
หลักสตูรและ

การสอน 
ศิลปะ 21 70 

66 น.ส.ณัฐหทัย กรอบแก้ว 41/1 15 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 19 88 

67 นายอภริักษ ์ ทลิกรรณ ์ 37/2 5 - ค.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ 20 60 
68 น.ส.พัทธนันธ ์ จันทร์นิ่ม 53/4 13 ชพ. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 15 88 

 3.2  พนักงานจ้าง  (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
 

อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
งาน 
(ปี) 

วุฒ ิ สาขาวชิา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 

1 นายชำนาญ ทิพย์อักษร 41/6 2 พธ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

เงินรายได้
เทศบาล 

ไปช่วยราชการ  
ณ รร.ปลูกปัญญฯ 

2 น.ส. อาภาพร เรียนชัย 27/3 1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
เงนิรายได้
เทศบาล 

ไปช่วยราชการ  
ณ รร.ปลูกปัญญฯ 

3 น.ส. อุปสรา สมาธ ิ 26/4 1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
เงินรายได้
เทศบาล 

ไปช่วยราชการ  
ณ รร.ปลูกปัญญฯ 

4 นายเจษฎา ธิยะภูม ิ 32/1 2 
เดือน ค.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา  
พลศึกษา 

เงินรายได้
เทศบาล 

22 20 

5 นายวรศักดิ์ ศิริกลการ 30/11 6 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ศิลปะ 

(ดนตรสีากล) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
27 34 

6 นายอกนิษฐ ์ เห้งสวัสดิ ์ 30/7 4 วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ฯ 
(หุน่ยนต์) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

20 34 

7 น.ส. ปิญาภรณ์ สิงห์บุญ 27/6 4 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
27 36 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
 

อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
งาน 
(ปี) 

วุฒ ิ สาขาวชิา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 

8 น.ส. วรัฐิญา สมบูรณ ์ 27/11 3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ฯ 

(หุน่ยนต์) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
18 86 

9 น.ส. รุจาวดี อุดมลาภ 28/8 4 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
19 36 

10 น.ส. หน่ึงฤทัย มีชัย 23/7 2  ค.บ. แนะแนว แนะแนว 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
20 44 

11 น.ส. โมริยาห ์ ทรงศลิป ์ 62/2 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
24 30 

12 นายทรงกรด รักษามั่น 24/10 2 ค.บ.  ดนตรีศึกษา 
ศิลปะ 

(ดนตรสีากล) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
27 20 

13 นายธีรภัทร สุมา 26/3 2 ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา พลศึกษา 

(กรีฑา) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
24 20 

14 น.ส. ธนพร นวลสุวรรณ 29/2 2 ศษ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา พลศึกษา 

(วอลเลย์บอล) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
16 20 

15 น.ส. จันจิรา ใหม่ยิ้ม 28/4 2 ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา พลศึกษา 

(ฟุตซอล) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
21 20 

16 น.ส. สวรส นุชม่วง 24/7 8 
เดือน ค.บ. เคม ี

วิทยาศาสตร์ฯ 
(เคมี) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

15 34 

17 นายฉลาด เพชรถาวร 23 8 
เดือน วท.บ. 

คหกรรม 
ศาสตร ์

การงานอาชีพ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
18 27 

18 นายธีรยุทธ คงขาว 24/8 8 
เดือน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

20 39 

  19 19 น.ส. เยาวลักษณ ์ เสนาสวัสดิ ์ 24/8 
4 

เดือน 
ค.บ.  คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

เงินรายได้
สถานศึกษา 

19 34 

20 น.ส. ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข 38 
5 

เดือน 
ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

21 - 

21 นายรัตพล ณ นคร 25 
2 

เดือน 
ค.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา พลศึกษา 
(ฟุตซอล) 

เงินรายได้
สถานศกึษา 

18 - 

22 นายภาคภมู ิ เปลี่ยนสำโรง 23 
7 

เดือน 
ม.6 - 

วิทยาศาสตร์ฯ 
(หุน่ยนต์) 

เงินรายได้
สถานศกึษา 

26 - 

 3.3  พนักงานจ้าง / ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุตัว 
ป/ด ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

๑ นายสิรเิทพ โภชนาธาร 41/3 ลูกจ้างประจำ ศษ.ม บริหารการศึกษา นักการ เงินอุดหนุนจากกรม 

๒ นายกิตติพงษ ์ เจินทำ 40/9 พนักงานจ้างฯ 
บธ.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ 
บริหารการศึกษา 

งานเทคโนฯ เงินรายได้เทศบาล 

๓ น.ส.ฐิติมา ศรีวิโรจน ์ ๓9/5 พนักงานจ้างฯ ศศ.บ 
อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
งานธุรการ เงินรายได้เทศบาล 

๔ น.ส. ฐิติรตัน ์ มณีรตัน ์ ๓5/6 พนักงานจ้างฯ วท.บ สาธารณสุขชุมชน งานอนามัย เงินรายได้เทศบาล 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุตัว 
ป/ด ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

๕ น.ส. รัตนศริ ิ จิง ู 32/8 พนักงานจ้างฯ วท.บ 
การจัดการ
สารสนเทศ 

บรรณารักษ์ เงินรายได้เทศบาล 

๖ น.ส. ชนัญธิดา หลงรักษ ์ ๓6/9 พนักงานจ้างฯ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การเงินฯ เงินรายได้เทศบาล 
7 น.ส. สุกญัญา    ศรีสมุทร 31 พนักงานจา้งฯ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป งานธุรการ เงินรายได้เทศบาล 
8 น.ส. อาทิตชฎา คงศักดิ์ 26/6 พนักงานจ้างฯ บธ.บ. การตลาด งานพัสด ุ เงนิรายได้เทศบาล 
9 น.ส. จุฑารัตน ์ ศรีนวลเอียด 29/9 พนักงานจ้างฯ ร.บ. รัฐศาสตร ์ การเงินฯ เงินรายได้เทศบาล 

10 น.ส. สริิวรรณ ใจเฟอืย 33 พนักงานจ้างฯ บธ.บ. 
บริหารธรุกิจ 

(สารสนเทศธุรกิจ) 
งานธุรการ เงินรายได้เทศบาล 

11 นางใจทิพย ์ จันทร์แปลง ๕5/10 พนักงานจ้างทั่วไป ป.๖ -  แม่ครัว รายได้เทศบาลฯ 
12 นายวัชระ กรุงแก้ว 42/10 พนักงานจ้างทั่วไป ป.บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ นักการ รายได้เทศบาลฯ 
13 นางวิภา จำคม 46/4 พนักงานจ้างทั่วไป ป.๖ - นักการ รายได้เทศบาลฯ 
14 นางสาวสวน แสงอาทิตย ์ ๖๐ ลูกจ้าง ป.๔ - แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
15 นางนภารัตน ์ คำแกว้ 41/3 ลูกจ้าง ป.๖ - แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
16 นางยุพดี หงส์วงศ์ไพศาล 51/9 ลูกจ้าง ป.๖ - ขายคูปอง รายได้สถานศึกษา 
17 นางฟองจันทร์ ธรรมหมื่นยอง 61/9 ลูกจ้าง ป.๖ - แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
18 นางมลิวัลย ์ สถาวร 57/4 ลูกจ้าง ป.๖ - แม่ครัว รายได้สถานศกึษา 
19 น.ส. วรันยา แซ่ข้อ 45/4 ลูกจ้าง ป.๖ - แม่ครัว 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 - 44 20 - 64 
- ผู้ช่วยครู - 1 - - 1 
- พนักงานจ้าง(สอน) - 18 - - 18 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 
รวม - 63 20 - 83 

3. สายงานสนับสนุนการสอน      
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  8 1 - 9 
- พนักงานจ้างทั่วไป 3 - - - 3 
- ลูกจ้างประจำ - - 1 - 1 
- พนักงานจ้างเงินรายได้ 8 - - - 8 
- รวม 11 8 2 - 21 
- รวมท้ังสิ้น 11 71 26 - 108 
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3.70%

76.85%

19.44%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน
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3.4.2 จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 11 13.58 18 
คณิตศาสตร์ 9 11.11 19 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 24.69 17 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 11.11 18 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 9.88 19 
ศิลปะ 9 11.11 21 
การงานอาชีพ 4 4.94 20 
ภาษาต่างประเทศ 9 11.11 19 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 2 2.47 21 
รวมครูผู้สอนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 81 100  
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 24  ธ.ค. ปีการศึกษา 63) 
 

4.1 จำนวนนักเรียนในร.ร. ปีการศึกษา 63 ทั้งสิ้น 1,342 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ป.๑ 1 12 13 25 25 

ป.๒ 1 9 16 25 25 

ป.๓ 4 57 55 112 30 

ป.๔ 4 62 52 114 29 

ป.๕ 4 68 66 134 35 

ป.๖ 4 84 68 152 41 

รวม 18 292 270 562 34 

ม.๑ 6 122 68 190 31 

ม.๒ 7 135 102 237 33 

ม.๓ 7 129 126 255 36 

ม.๔ 2 34 22 56 28 

ม.๕ 2 16 26 42 21 

ม.๖ - - - - - 

รวม 24 436 344 780 32 

รวมทั้งสิ้น 42 728 614 1,342 31 

*หมายเหตุ :  จากการรายงานระบบ LEC ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. พ.ศ.63  จำนวนนักเรียนคงเหลือ 1,342 คน  
 

จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย.....-....คน หญิง......-......คน  รวม จำนวน......-......คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 17 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 17 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 2561 – 2563 

119

118

138

150

166

188

21

113

120

134

154

172

25

25

112

114

134

152

ประถมฯ 1

ประถมฯ 2

ประถมฯ 3

ประถมฯ 4

ประถมฯ 5

ประถมฯ 6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปี ก.ศ.2563

ปี ก.ศ.2562

ปี ก.ศ.2561

 

271

282

151

0

0

240

259

260

39

0

190

237

255

56

42

มั ยมฯ 1

มั ยมฯ 2

มั ยมฯ 3

มั ยมฯ 4

มั ยมฯ 5

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมั ยมศึกษา
ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปี ก.ศ.2563 ปี ก.ศ.2562 ปี กศ.2561
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5. ข้อมูลผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 5.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ปีการศกึษา 2563 

กลุม่สาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

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 561 257 101 88 62 36 14 3 0 0 0 446 79.50 

คณิตศาสตร์ 561 186 88 101 92 77 12 4 1 0 0 375 66.84 

วิทยาศาสตร์ 561 190 131 107 71 54 6 1 1 0 0 428 76.29 

สังคมศึกษาฯ 561 267 126 84 46 27 7 3 2 0 0 477 85.03 

ประวัติศาสตร์ 561 240 119 88 52 34 18 10 0 0 0 447 79.68 

สุขศึกษาและพลศึกษา 561 436 96 27 1 0 0 0 1 0 0 559 99.64 

ศิลปะ 561 337 96 53 40 16 13 5 1 0 0 486 86.63 

การงานอาชพีฯ 561 372 108 69 12 0 0 0 0 0 0 549 97.86 

ภาษาตา่งประเทศ 561 301 45 54 44 53 41 22 1 0 0 400 71.30 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น ม.๑ - ม.๖ ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนที่ ๑ 

กลุม่สาระการเรียนรู้/
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  665 22 55 95 133 124 88 82 57 9 0 172 25.86 

คณิตศาสตร์  665 57 70 108 131 133 80 48 38 0 0 235 35.34 

วิทยาศาสตร์  665 47 73 110 129 123 84 70 29 0 0 230 34.59 

ออกแบบเทคโนโลย ี 665 194 114 131 64 58 37 37 26 4 0 439 66.02 

สังคมศึกษาฯ 665 68 107 147 123 102 52 34 32 0 0 322 48.42 

ประวัติศาสตร์ 665 83 65 71 80 113 143 94 16 0 0 219 32.93 

สุขศึกษาและพลศึกษา  665 451 123 89 1 0 0 0 1 0 0 663 99.70 

ทัศนศิลป์  665 217 89 83 70 64 87 19 0 36 0 389 58.50 

ดนตรี-นาฏศิลป์  665 285 122 121 52 29 17 5 3 31 0 528 79.40 

การงานอาชพีฯ 665 259 56 104 74 78 46 38 10 0 0 419 63.01 

ภาษาอังกฤษ  665 129 58 101 93 105 76 57 46 0 0 288 43.31 
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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  98 2 5 18 28 19 7 2 1 16 0 25 25.51 
คณิตศาสตร์  98 5 6 7 8 6 1 3 62 0 0 18 18.37 
วิทยาศาสตร์  98 8 13 12 16 21 15 13 0 0 0 33 33.67 
ออกแบบและเทคโนโลยี  98 28 9 9 8 11 12 11 9 1 0 46 46.94 
สังคมศึกษาฯ  96 12 17 22 13 19 8 4 1 0 0 51 53.13 
ประวัติศาสตร์  98 22 23 27 18 5 3 0 0 0 0 72 73.47 
สุขศึกษาและพลศึกษา  98 84 10 2 0 0 0 0 2 0 0 96 97.96 
ดนตรี-นาฏศิลป์  98 54 9 15 10 6 5 0 1 0 0 78 79.59 
การงานอาชพี  98 49 35 10 4 0 0 0 0 0 0 94 95.92 
ภาษาอังกฤษ  98 9 12 32 22 15 4 3 0 1 0 53 54.08 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

มั ยมศึกษาตอนต้น ภาคเรยีนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ภาษาไทย  668 42 72 111 155 126 87 55 17 2 1 225 33.68 
คณิตศาสตร์  668 49 58 90 128 127 83 116 17 0 0 197 29.49 
วิทยาศาสตร์  668 49 57 108 157 128 72 71 26 0 0 214 32.04 
วิทยาการคำนวณ 668 174 159 153 64 57 29 30 2 0 0 486 72.75 
สังคมศึกษาฯ 668 123 135 115 90 97 53 37 18 0 0 373 55.84 
ประวัติศาสตร์  668 35 48 78 112 148 118 109 10 8 2 161 24.10 
สุขศึกษาและพลศึกษา  668 351 198 79 25 11 3 0 1 0 0 628 94.01 
ทัศนศิลป์  668 218 87 134 93 92 40 0 2 2 0 439 65.72 
ดนตรี-นาฏศิลป ์ 668 114 131 141 127 100 32 16 3 4 0 386 57.78 
การงานอาชพีฯ 668 288 57 103 83 50 39 36 12 0 0 448 67.07 
ภาษาอังกฤษ  668 176 98 91 102 74 55 67 4 1 0 365 54.64 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

มั ยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 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 2 98 14 15 26 12 9 6 0 0 16 0 55 56.12 
คณิตศาสตร์ 2 98 25 17 18 17 10 6 3 2 0 0 60 61.22 
วิทยาศาสตร์ 2 98 8 9 18 16 22 11 11 3 0 0 35 35.71 
วิทยาการคำนวณ 1 98 29 11 13 12 14 6 9 4 0 0 53 54.08 
สังคมศึกษาฯ 2 98 19 16 48 6 2 4 0 0 3 0 69 70.41 
ประวัติศาสตร์ 2 98 13 20 21 16 6 5 5 0 12 0 54 55.10 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 98 58 21 6 6 2 2 3 0 0 0 85 86.73 
ทัศนศิลป์ 1 98 71 10 16 1 0 0 0 0 0 0 97 98.98 
การงานอาชพี 2 98 37 39 22 0 0 0 0 0 0 0 98 100.00 
ภาษาอังกฤษ 2 98 0 0 4 18 28 22 19 0 7 0 4 4.08 
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ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดับชาติ (National Test : NT)  
6.1 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 

6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

ระดับโรงเรียน 38.08 44.81 41.44 

ระดับจังหวัด 40.01 47.64 43.83 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 36.69 44.68 40.69 

ระดับประเทศ 40.47 47.46 43.97 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ
จ าแนกตามระดับ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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6.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศกึษา 2562 – 2563 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านคำนวณ (คณิตศาสตร์) 47.72 38.08 -9.64 

ด้านภาษา (ภาษาไทย) 46.59 44.81 -1.78 

รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน 47.15 41.44 -5.71 
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(คณิตศาสตร์)

ด้านภาษา (ภาษาไทย) รวม 2 ด้าน

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาต ิ
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562   2563

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
7.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 

7.1.1 คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 74.62 68.91 45.78 49.50 

ระดับจังหวัด 59.16 53.67 33.19 41.64 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 54.37 41.71 28.53 37.70 

ระดบัประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 23  
 

 

7.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 57.28 74.62 +17.34 
ภาษาอังกฤษ 42.87 68.91 +26.04 

คณิตศาสตร์ 39.21 45.78 +6.57 

วิทยาศาสตร์ 38.63 49.50 +10.87 
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7.2 ระดับชั้นมั ยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 
7.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 60.76 36.02 21.65 30.82 

ระดับจังหวัด 59.29 42.43 30.40 32.57 

ระดับสังกัด(รร.สังกดั อปท.) 50.38 30.72 22.03 27.99 

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 
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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 2562 – 2563 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 49.60 60.76 +11.16 

ภาษาอังกฤษ 30.79 36.02 +5.23 

คณิตศาสตร์ 22.57 21.65 -0.92 

วิทยาศาสตร ์ 28.39 30.82 +2.43 
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7.2.3 ข้อมูลนักเรียนด้านอืน่ๆ  

ที ่ รายการ 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑ จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย 

1,093 81.44 

๒ จำนวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

1,295 96.50 

๓ จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 4 0.29 
๔ จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 77 5.38 
๕ จำนวนนักเรียนทีมี่ปัญญาเลิศ 78 5.45 
๖ จำนวนนักเรียนทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ 405 30.18 
๗ จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2563) 2 0.15 
๘ จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 3 0.22 
๙ จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น - - 

๑๐ จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร    
 ประถมศึกษา 152 100 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 246 98.01 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรยีนทั้งหมด (1,342 คน) 
 
8. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จำนวน 
๑ อาคารเรียน ๕  หลัง 
๒ อาคารประกอบ        ๑  หลัง 
๓ ห้องน้ำ/ห้องส้วม 70 ห้อง 
๔ สระว่ายน้ำ -    สระ 
๕ สนามเด็กเลน่ ๑  สนาม 
๖ สนามกีฬา ๕  สนาม 
7 ลานกิจกรรม ๑  ลาน 
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9. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจำหน่ายสิ่งของ 
   3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกจิกรรมต่างๆ 
   4.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา 
   5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   6. เงินที่ได้จากจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   8. รายได้อ่ืน ๆ 
    - ค่าค้ำประกันสัญญา 
    - ค่าจำหน่ายใบสมัคร 
    - โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัส 

4,488,687.42 
216,444.00 

 
 

3,953,050.00 
132,150.00 

 
 
 

43,421.71 
 

24,155.00 
48,700.00 
51,500.00 

2,471,851.00 
16,000.00 

 
 

2,403,877.00 
- 
 
 
 

- 
 

11,200.00 
- 

40,774.00 
 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
       - ค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ค่าใช้สอย 

 
 

53,162,232.10 
 
 

49,070720.00 
4,091,512.10 

 
 

53,162,232.10 
 
 

49,070720.00 
4,091,512.10 

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบ
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
, ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา, ในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน, ในการ
ซ่อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

11,331,684.00 
 

3,121,940.00 

8,407,679.82 
 

2,443,664.00 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

- 
 
 
 

22,000.00 

- 
 
 
 

8,000.00 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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  

  
 
 

4,386,000.00 
    

  678,520.00 
 1,363,762.00 
  643,307.00 

  1,116,155.00 

  
 
 

3,060,468.27 
 

587,850.00 
1,163,495.02 

557,410.00 
586,792.53 

รวม 68,982,603.52 64,041,762.92 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จำนวน    4,940,840.60     บาท 

 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2563  จำนวน   13,886,942.86    บาท 
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10. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 10.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรในเขตบริการ ประมาณ 
79,499 คน โดยจำแนกเป็นเพศชาย 36,702 คน เพศหญิง 42,797 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
ภูเกต็ และชุมชนย่านการค้าเมืองเก่า และสถาปัตยกรรมโคโรเนียล - ชิโนโปรตุกีส  
 10.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือค้าขาย                
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพทุธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉลี่ยต่อครอบครวัต่อปี ๑๕๐,๐๐0 - 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 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรยีนในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   
  ข้อจำกัด โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนเมือง อยู้ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม สถานบันเทิง และแหล่งค้าบริการ 
และคูน้ำรำรางสาธารณะที่เน่าเหม็น ผู้ปกครองบางส่วนเป็นประชากรแฝง เป็นคนต่างถิ่น อพยพเข้ามาประกอบ
อาชีพในจังหวัดภูเก็ต และมีการย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง รวมถึงคนต่างด้าว อพยพเข้ามาอยู่ตามบ้านเช่า ใกล้ๆ 
โรงเรียน อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ โรงเรียนขาดเครือข่ายความร่วมมือ                 
จากผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้ 
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11. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดง                 
ในตารางดังนี้ 
  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 ๘๐ 120 120 120 
สังคมศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 4๐ 4๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200 200 ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมชั่วโมง 1,840 1,840 1,840 1,000 1,000 1,000 
 

จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง 
แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
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  11.2 ระดับมั ยมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 80 - 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 80 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 80 - 
-  ฟิสิกส์ - - - - - - 
- เคมี - - - - - - 
- ชีววิทยา - - - - - - 
- วิทยาศาสตร์กายภาพ - - - - - - 
สังคมศึกษา ๑2๐ ๑2๐ ๑2๐ 80 80 - 
- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 40 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ 40 40 - 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 40 40 - 
การงานอาชีพ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 40 40 - 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 80 - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 120 120 - 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 720 720 - 

รวมชั่วโมง 1,280 1,280 1,280 1,400 1,400 - 
จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียนระดับมั ยมศึกษาตอนต้น  เรียนทั้งปเีท่ากับ 1,280 ชั่วโมง 
แผนการเรียน/จุดเนน้การพฒันาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเปน็พิเศษ ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
 แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์  
 แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (วอลเลย์บอลในร่ม, วอลเลย์บอลชายหาด, เซปักตะกร้อ, 

ฟุตซอล และกรีฑา) 
 แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ  
 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีและศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล และนาฏศิลป์) 

จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียนระดับมั ยมศึกษาตอนปลาย  เรียนทั้งปเีท่ากับ 1,400 ชั่วโมง 
แผนการเรียน/จุดเนน้การพฒันาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเปน็พิเศษ ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 

 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (วอลเลย์บอล   ในร่ม, วอลเลย์บอลชายหาด,          
เซปักตะกร้อ และฟุตซอล) 

 แผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
 แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
 แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ  

  แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีและศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล,  ดนตรีไทย และ
นาฏศิลป์) 
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12.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 12.1  ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด  72 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน 26,623 เล่ม มีวารสาร
รายเดือนให้บริการ จำนวน 5 ฉบับต่อเดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ Alice for 
Windows มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในห้องสมุด จำนวน 6 เครื่อง มีจำนวน
นักเรียนที่ใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 150 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 11.21 ต่อคน ร้อยละ 10.51 ต่อปี ของนักเรียน
ทั้งหมด  
 12.2  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 19 ห้อง จำแนกเป็น 
  ๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน  3 ห้อง 
  ๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน  ๓ ห้อง 
  ๓) ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จำนวน  1 ห้อง 
  ๔) ห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป์  จำนวน  5 ห้อง 
  ๕) ห้องดนตรีสากล   จำนวน  1 ห้อง 
  6) ห้องแนะแนว    จำนวน  1 ห้อง 
  7) ห้องวัดและประเมินผล   จำนวน  1 ห้อง 
  8) ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน  ๓ ห้อง 
  9) ห้องปฐมพยาบาล   จำนวน  1 ห้อง  
  ๑0) ห้องสมุด    จำนวน  1 ห้อง              
  ๑1) ห้องประชุม    จำนวน  ๓ ห้อง 
  ๑2) ห้องสหการ    จำนวน  1 ห้อง 
  ๑3) ห้องพัสดุ    จำนวน  1 ห้อง   
  ๑4) หอ้งธนาคารโรงเรียน   จำนวน  1 ห้อง 
  ๑5) ห้องสื่อและเทคโนโลยี  จำนวน  1 ห้อง 
  16) ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์  จำนวน  1 หอ้ง 
  17) ห้องปฏิบัติการทางเคมี  จำนวน  1 ห้อง 
  18) ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา  จำนวน  1 ห้อง  
  19) ห้องสภานักเรียน   จำนวน  1 ห้อง 
. 12.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จำนวน  237  เครื่อง จำแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จำนวน   ๑81  เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพ่ือใหบ้ริการสืบค้นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต   จำนวน      5  เครือ่ง 
     

   โดยมีจำนวนนักเรียนที่ ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย  263 คนต่อวัน                
คิดเป็นร้อยละ 19.60 ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน    28 เครื่อง 
  4)  คอมพิวเตอร์พกพา      จำนวน    23  เครื่อง 
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 12.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะ ๑๕๐ 
๒ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์  ๒๕๐ 
๓ ศูนย์การเรียนรู้รีไซเคิล ๓๕๐ 
4 ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ๑๕๐ 
5 ศูนย์การเรียนรู้รกัษ์น้ำ ๒๕๐ 
6 ศูนย์การเรียนรู้ผักอนามัย ๒๕๐ 
7 ศูนย์การเรียนรู้โภชนาการเพ่ือสุขภาพ ๒๕๐ 
8 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๐ 
9 พันธุ์ไม้ดอก/ไม้ประดับ ๒๕๐ 

๑0 อ่างเลี้ยงปลาและอ่างบัว ๓๐๐ 
๑1 สนามหญ้า ๒๕๐ 
๑2 ลานไทรและต้นไทร ๒๕๐ 
๑3 สนามเด็กเล่น ๕๐๐ 
๑4 สนามกีฬา ๓,๐๐๐ 
๑5 ห้องปฏิบัติการ ๓,๐๐๐ 
๑6 สวนหย่อม ๒๕๐ 

 12.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑ อควาเรียม เซ็นทรัล ภูเก็ต ๑ 
๒ หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง (บา้นแขนน) ๑ 
๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ๑ 
๔ Old Phuket Farm 2 
๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน ๑ 
๖ ป่าชายเลนสะพานหิน ๑ 
๗ เตาเผาขยะและโรงบำบัดน้ำเสีย ๑ 
๘ Blue Tree Phuket ๑ 
๙ Boat Lagoon Resort ๑ 
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       12.6  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่คร ูนักเรยีน  

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
จำนวน
ครั้ง/ปี 

๑ 
๒ 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 

นายบวรวิทย์ ภูมิสิงหราช 
ว่าที่ร้อยตรีไตรบัญญัติ จริยะเลอพงษ์ 
นายปิยะวิทย์ ทองร่วง 
นางจิราภรณ์ บุญช่วย 
นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ 
นายเอกรัตน์ แซ่หนา 
สำนักการช่างเทศบาลนครภูเก็ต 
 
Boat Lagoon Resort 

ฐานสัตว์น้ำใต้ทะเล 
ฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ฐานพัฒนาการเกษตร 
ฐานวิถีชีวิต 4 ภาค 
ฐานแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชายทะเล 
ฐานกู้ชีพและการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ 
ฐานป่าชายเลน 
ฐานการจัดการขยะมูลฝอย 
ฐานทักษะชีวิต 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 13.  ผลงานดีเดน่ในรอบปีที่ผ่านมา 
  13.1 ผลงานดีเด่น 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

 ด้านผู้บริหาร - - - 
 ด้านคร ู - - - 

ด้านนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

เด็กชายกฤตญ์  เกลี้ยงกลิ่น  
เด็กชายกฤษกร  ต๋าแก้ว  
เด็กชายชานนท์  สาเหล่   
เด็กชายธนะบดี  จิตสบาย     
เด็กชายบุญเพียร  โพพานิช     
เด็กชายปรัชญา  ชื่นเกษม 
เด็กชายพงศ์ศิริ  เมฆ 
เด็กชายภานุวัชร สิงขร        
เด็กชายศิวกร ทับแก้ว     
เด็กชายอติเทพ   โกศล      
เด็กชายอรัช  บุรีรัตน์     
เด็กชายดานิส     สาวิกัน 

ชนะเลิศ 
ฟุตบอล รุ่นอายุ 13 ปี ชาย 
ฟุตบอล 7 คน Phuket FIFA 
Tournament 2020 
 

 
วันที่ 18–26 
กรกฎาคม 
2563 
 

 
กกท.จังหวัดภูเก็ต 
 

13 
14 
15 
16 
17 

เด็กชายขมุทรัพย์ อุดมกิจวิบูลย์   
เด็กชายรัชชานนท์  จันทรศ์ร ี  
เด็กชายปรมินทร์  ส่องแก้ว   
เด็กชายอธิพัฒน์  โกลิยานนท์  
เด็กชายหัสดี  อินชาติ     

ชนะเลิศ 
ฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 
ฟุตบอล 7 คน Phuket FIFA 
Tournament 2020 

 

วันที่ 18–26 
กรกฎาคม 
2563 
 

กกท.จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

เด็กชายคริสต์ชา  นาวิโอ     
เด็กชายสหรัส  จุ้ยเฒ่า    
เด็กชายธนกาญจน ์เพชรเรือนทอง  
เด็กชายเจนภพ  มะลิวัลย์   
เดก็ชายบุญเพยีร  โพพานิช  
เด็กชายภานุวัชร  สิงขร    
เดก็ชายอติเทพ  โกศล     

 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

เด็กชายอัครพงศ ์ ใจดี   
เด็กชายบญุยกร  บุญเต็ม  
เด็กชายภูธเนศ   บุญอินทธร์   
เด็กชายกษิเดษ หิรัญวิศาล 
เด็กชายชัยวัฒน์  พลชนะ   
เด็กชายกีรต ิ แสวงวิทย์  
เด็กชายพันธกานต์  อ่อนแอ  
นายนาธาน   บุญชู  
นายปริสุทธิ์   โพพานิช  
นายสุทธิศักดิ ์ สุเมนทร์   

ชนะเลิศ 
ฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 
ฟุตบอล 7 คน Phuket FIFA 
Tournament 2020 

 
 

วันที่ 18–26 
กรกฎาคม 
2563 
 

กกท.จังหวัดภูเก็ต 
 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

เด็กหญิงกุลนภา  รตันข์ันแสง
เด็กหญิงเพ็ญศิร ิ บุญมา  
เด็กหญิงพัชรพร  บุญชู
เด็กหญิงธฤษวรรณ  หวานคง   
เด็กหญิงปารวี  สมบูรณ์ 
เด็กหญิงกัญญาภัค  โชติพนัง 
เด็กหญิงญาธิดา  รำเพย
นางสาวกนกวรรณ  เส้งส่ง   
นางสาวจิรัฐติกาล  คงศรีทอง
นางสาวพิมพ์พิชชา  สุขเสริม  
นางสาวลลิตภัทร  ธนปรีดากุล  
นางสาววรัญญา  อินทฤทธิ์ 
 

ชนะเลิศ 
ฟุตบอล รุ่นอายุ 17 ปี หญิง 
ฟุตบอล 7 คน Phuket FIFA 
Tournament 2020 
 

วันที่ 18–26 
กรกฎาคม 
2563 
 

กกท.จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

เด็กชายปรเมศน ์ แก้วสุกแสง  
เด็กชายปฏิภาณ  ประสาลิกา 
เด็กชายธนัญชัย  รกัษาราช 
เด็กชายนัทธพงศ์  ทับเที่ยง 
เด็กชายวายุภัทร  ศิริรัตนพันธุ์  
เด็กชายพรพจน์  เสานคร  
เด็กชายนนทกร  มิตรวงค์   
เด็กชายสุรพศ เมธาสุนทรพจน์  
เด็กชายสมโชค  บุญพาฤทธิ์  
เด็กชายพรเทพ  แกล้วณรงค์  
เด็กชายไตรรงค์   แก้วฉิม  
เด็กชายอาทิตย์   บุปผา 

ชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุ 15 ปี ชาย 
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

วันที่ 26–27 
กุมภาพันธ์ 
2564 

 

กกท.จังหวัดภูเกต็ 
 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

เด็กหญิงรุ่งนภา  เวชสาร  
เดก็หญงิหัทยา  ช่วยหนู 
เด็กหญิงมนัชญา  บุญธี 
เด็กหญิงวรรณภารินทร์ รอดช่วย  
เด็กหญิงกุลฑีรา  ไพรสุวรรณ 
เด็กหญิงรวิกานต์  ใจดี 
เด็กหญิงปกิตตา  บุญเรือง
นางสาวพรหมพร สุพรรณพงศ์ 

ชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุ 15 ปี หญิง 
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

วันที่ 26–27 
กุมภาพันธ์ 
2564 
 

กกท.จังหวัดภูเก็ต 
 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

นายอุสหมาน  หวังกูหลำ  
นายธีรยุทธ  ชูทัพ  
นายกันตพงศ ์ ไทยนิวัฒน์วิไล
นายก้องภพ  จันทรนึก 
นายสุภกณิห ์ หมาดหมีน  
นายอัฟฟาร ี ทิ้งน้ำรอบ 
นายกัมปนาท  ขวัญทอง 
นายธนกฤต  กาเซ็ง  
นายชญานนท์  แพทย์ศาสตร์
เดก็ชายธัญชนก  นุกูล  
เด็กชายจิรพัฒน์ เกียรติตันสกุล 
นายพัชรพล  บุญพาฤทธิ์ 
 
 
 
 

ชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

วันที่ 26–27 
กุมภาพันธ์ 
2564 
 

กกท.จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

นายนาธาน  บุญชู 
นายวราเทพ  คงสมบูรณ์  
นายกษิเดช  หมันหนู 
นายปรินธร  ไชยแก้ว 
นายณรงค์ศักดิ ์ คล้ายหล่อนาย
ธีระศักดิ ์ ศิลป์สโมสร 
นายพรรคพล   แก้วเทพ 

ชนะเลิศ 
ฟุตซอล รุ่นอายุ 1๘ ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเกต็ 

86 
87 
88 

เด็กชายจันทร  สุขเพ็งพะเนา 
เด็กชายกฤษณะศักดิ์  ทับศึก 
เด็กชายนฤนาท   มุลิกะบุตร 

ชนะเลิศ 
เซปักตะกร้อ 12  ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเกต็  
ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

89 
90 
91 
92 
93 

เด็กชายอัสลัม   หลาวหล้าง 
เด็กชายวรวัฒน์   เหล่ามาลา 
เด็กชายสิรวิญญ์  ระย้า 
เด็กชายสิรธีร์   ศรีรัตนลิ้ม 
เด็กชายชินพัฒน์  อ่อนโพธา 

ชนะเลิศ 
เซปักตะกร้อ 14  ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

94 
95 
96 
97 
98 

นายทศพล   แท่นแก้ว 
เด็กชายอาทิด   ช่วยการกล้า 
เด็กชายชลันธร   อนุมาศ 
เดก็ชายไตรรงค์   สิรสิทธิสีเชื้อ
เด็กชายทวิชากร  แซ่หลิม 

ชนะเลิศ 
เซปักตะกร้อ 16  ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

99 
100 
101 
102 
103 

เด็กหญิงอัญชิษฐา  พันธสุชี 
เด็กหญิงเปมิกา สุวรรณสะอาด
นางสาวพรพรรณ  มะโนวรรณ์ 
นางสาวฐิติรัตน์     โฉมเฉลา
นางสาวธารารัตน์   รัตนมนตรี 

ชนะเลิศ 
เซปักตะกร้อ 18  ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

เดก็ชายไตรรงค์  แก้วฉิม 
เดก็ชายพรเทพ  แกล้วณรงค์ 
เด็กชายสุรพศ เมธาสุนทรพจน์ 
เด็กชายสุรพศั เมธาสุนทรพจน์
เด็กชายฉันทพัฒน ์เพ็ชรประพันธ์ 
เด็กชายนนทกร   มิตรวงศ์ 
เด็กชายสมโชค    บุญพาฤทธิ์ 
เด็กชายภีรพล   คงเพ็ชร 
 

ชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

112 เด็กชายชยานนท์ อินทะประเสริฐ ชนะเลิศ 
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปีชาย 
การแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

113 เด็กชายชยานนท์ อินทะประเสริฐ ชนะเลิศ 
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

114 เด็กชายนรธีร์ ศรีคละมะหันโต ชนะเลิศ 
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

115 
116 
117 
118 

เด็กชายชยานนท ์อินทะประเสริฐ 
เด็กชายธนโชติ เรืองแจ่ม 
เด็กชายธนสาร  ชิมบุญ 
เด็กชายนรธีร์ ศรีคละมะหันโต 

ชนะเลิศ 
กรีฑา วิ่ง 400 x 100 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

119 
120 
121 
122 

เด็กชายวีรภัทร  สิทธิพงค์ 
เด็กชายธนโชติ เรืองแจ่ม 
เด็กชายธีรภัทร ศรีบัวลอย 
เด็กชายนรธีร์ ศรีคละมะหันโต 

ชนะเลิศ 
กรีฑา วิ่ง 400 x 400 เมตร 
รุ่นอายุ 14 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที ่
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

123 เด็กชายรอมาฎอน  โสสัน ชนะเลิศ 
กรฑีา ทุ่มน้ำหนัก 
รุ่นอายุ 14 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที ่
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

124 นายสพุัฒนพงษ์  เพ็ชรประพันธ ์ ชนะเลิศ 
กรีฑาวิ่ง 200 เมตร  
รุ่นอายุ 16 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

125 นายวันชัย  ชะภูรัมย ์ ชนะเลิศ 
กรีฑากระโดดไกล  
รุ่นอายุ 16 ปีชาย 
การแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

126 นายวันชัย  ชะภูรัมย์ ชนะเลิศ 
กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด 
รุ่นอายุ 16 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

127 นายวันชัย  ชะภูรัมย์ ชนะเลิศ 
กรีฑา กระโดดสูง รุ่นอายุ 16 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

128 เด็กหญิงอภิชญา  รัตนโชติพงศ์ ชนะเลิศ 
กรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 14 ปีหญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

129 
130 
131 

นางสาวพัชราภรณ์ เพียรชอบธรรม 
นางสาวมุฑิตา ตันติลาส 
เด็กหญิงวรรณภาริน รอดช่วย 

ชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
และประชาชนรอบคัดเลือกตัวแทน
เขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ จงัหวัดพังงา 

ระหว่างวันที่ 
2 - 10
ธันวาคม 
2563 
 

จังหวัดพังงา 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

132 
133 

นายอสุหมาน หวังกุหลำ 
นายกัมปนาท ขวัญทอง 

ชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
และประชาชนรอบคัดเลือกตัวแทน
เขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ จังหวัดพังงา 
 

ระหว่างวันที่ 
2 - 10
ธันวาคม 
2563 
 

จังหวัดพังงา 
 

134 
135 
136 

เด็กหญิงวรรณภารินทร์  รอดช่วย 
เด็กหญิงปกิตตา บุญเรือง 
เด็กหญิงรุ่งนภา เวชสาร 

ชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 
การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก”ไทยแลนด์
บีช วอลเลย์บอล 2020  
รอบคัดเลือกภาคใต้  
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเกต็ 

ระหว่างวันที่ 
22 - 29 
ธันวาคม 
2563 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล         
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

137 
138 

นายธนกฤต กาเซ็ง  
นายธีรยุทธ    ชูทัพ 

ชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 
การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก”ไทยแลนด์
บีช วอลเลย์บอล 2020  
รอบคัดเลือกภาคใต้  
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ระหว่างวันที่ 
22 - 29 
ธันวาคม 
2563 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล         
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

139 
140 

นายอุสหมาน     หวังกูหลำ  
นายอัฟฟารี  ทิ้งน้ำรอบ 

ชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอาย ุ18 ปี ชาย 
การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก”ไทยแลนด์
บีช วอลเลย์บอล 2020  
รอบคดัเลือกภาคใต้  
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 
22 - 29 
ธันวาคม 
2563 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล         
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

141 
142 
143 

นางสาวพัชราภรณ ์เพียรชอบธรรม  
นางสาวมุธิตา ตันติลาสน์  
นางสาววันวิวาห ์เดชแก้ว 

ชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 
การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก”ไทยแลนด์
บีช วอลเลย์บอล 2020  
รอบคัดเลือกภาคใต้  
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเกต็ 

ระหว่างวันที่ 
22 - 29 
ธันวาคม 
2563 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล         
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

144 
145 

 

เด็กชายธนากร   อนุญาหงส์ 
เด็กชายอาดีนัส   อุเส็น 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ ๑๔ ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
กรมพลศกึษา ณ จังหวัดปทุมธานี  

ระหว่างวันที่ 
๑๔ - 31 
สิงหาคม 
๒๕๖๓ 
 

กรมพลศกึษา 
จังหวัดปทุมธานี 

146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

นางสาวปุณยวีร์ เทียมสานุจิตต์
นางสาววสุธร       เสนห่์  
นางสาวณฐัธิดา    ดอกไม้ 
นางสาวสานฝัน กีรติพิทยานุศาสน์ 
นางสาวสุภาวดี    เนตรคม 
นางสาวปฏิณญาภรณ์ ชาญสมทุร
นางสาวธนาพร    สิงห์โท  
นางสาวณฐัวรรณ เทพทองคุณ
นางสาวพัชราภรณ์   โฉมเฉลา
นางสาวมุทิตา    ชัยยัง  
นางสาวศิริพร     เขาทอง 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ฟุตบอล รุ่นอายุ 17 ปี หญิง 
ฟุตบอล 7 คน Phuket FIFA 
Tournament 2020 
 

วันที่ 18–26 
กรกฎาคม 
2563 
 

กกท.จังหวัดภูเก็ต 
 

157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 

นายนาธาน   บุญชู 
เด็กชายอัครพงศ์  ใจดี 
เด็กชายกีรติ      แสวงวิทย์  
เด็กชายพันธกานต์ อ่อนแอ  
เด็กชายศุภโชค   ผายวัฒน ์
เด็กชายภูธเนศ    บุญอินทธร์  
เดก็ชายกษิเดษ   หิรัญวิศาล 
นายฐิรพงศ์   มัฐผา  
นายอภิรักษ์   สมบัติ 
นายอภิวชิญ์   มูลพิมพ์ 
นายปรินธร     ไชยแก้ว  
นายปริสุทธิ์    ไพพานิช 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ฟุตบอล รุ่นอายุ 1๘ ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 42  
 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

169 
170 
171 
172 
173 

นายวราเทพ   คงสมบูรณ์ 
นายพงศกร    อ้นชดเชย   
นายกษิเดช    หมันหนู 
นายสุทธิศักดิ ์ สุเมนทร์ 
นายสิรภพ  ประดับเพชร 

174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
182 
183 
184 
185 
186 

เด็กหญิงป่านแก้ว   สกลุภพ  
เด็กหญิงจันจิรา   สอนจีน 
เด็กหญงิศันสินี    ทองใบ 
เด็กหญิงชุติภา   กาวีเมือง 
เด็กหญิงวริษฐา   ธานีรัตน์   
เด็กหญิงน้องมีนน์  ทวีสมาน   
เด็กหญิงชาลิษา    สิงขรรัตน์
เด็กหญิงนัชชา    สักคุนา 
เด็กหญิงนันท์สินี  สักคุนา   
เด็กหญิงขวัญจิรา   มัสสระ  
เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สิมัยนาม  
เดก็หญิงภรณ์เก้า เดชสุวรรณศร 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 

นางสาวปฏิญญาภรณ์ ชาญสมุทร
นางสาววรัญญา  อินทฤทธิ์  
นางสาวลลิตภัทร  ธนปรีดากุล  
นางสาวจิรัฐติกาล  คงศรีทอง  
นางสาวสานฝัน กีรติพิทยานุศาสน์ 
นางสาวสุภาวดี   เนตรคม
นางสาวพฤษวรรณ  หวานคง 
นางสาวกนกวรรณ   เส้งส่ง 
นางสาวพัชราภรณ์ โฉมเฉลา  
นางสาวจารุวรรณ  กล่ำน้อย 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 

นายพัชรพล  บุญพาฤทธิ์ 
นายอานนท์  กลิ่นพายัพ 
นายณัฐสิทธิ์  เพชรบายโกระ 
นายก้องภพ  จันทร์นัก 
นายอัฟฟารี  ทิ้งน้ำรอบ 
นายสุภกิณห์  หมาดหมีน 
นายธีรยุทร   ชูทัพ 
นายอุสหมาน  หวังกูหลำนาย 
นายกันตพงศ์  ไทยนิวัฒน์วิไล

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอาย ุ๑๘ ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

206 
207 
208 

นายชญานนท์  แพทย์ศาสตร์
นายกัมปนาท  ขวัญทอง 
เด็กชายธนกฤต   กาเซ็ง 

209 เด็กชายภาคิน   เดชะพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
เทเบิลเทนนิส 
รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชายเดี่ยว  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

210 นางสาวอธิมาตร   แซ่ฉั่ว รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
เทเบิลเทนนิส 
รุ่นอายุ ๑8 ปี หญิงเดี่ยว  
การแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเกต็ 

211 เด็กหญิงพิมลภัส  พวงเพชร รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
แบดมินตัน 
รุ่นอายุ ๑๒ ปี หญิงเดี่ยว  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

212 
 
 
 
 

 

เด็กหญิงพิมลภัส  พวงเพชร รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
แบดมินตัน 
รุ่นอายุ ๑4 ปี หญิงเดี่ยว  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

213 นางสาวภัทราพร  ชำนาญ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
แบดมนิตัน 
รุ่นอายุ ๑6 ปี หญิงเดี่ยว  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

214 
215 

นางสาวภัทราพร  ชำนาญ
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วงษ์ศาลา 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
แบดมินตัน 
รุ่นอายุ ๑6 ปี หญิงคู่  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

216 
217 
218 

เด็กหญิงลักขณาวรรณ ศรีหะรัญ 
นางสาวสุพิชญา  เกียงเงียก 
นางสาวกัลยารัตน์ ไพฑูลย์ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
เปตอง รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 
การแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

219 เด็กชายธนสาร  ชิมบุญ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กรฑีา วิ่ง 100 เมตร 14 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

220 เด็กชายวีรภัทร  สิทธิพงค์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร 14 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

221 นายสพุัฒนพงษ์  เพ็ชรประพันธ ์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กรีฑาวิ่ง 100 เมตร 16 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

222 
223 
224 
225 
226 

เด็กหญิงอัญชิษฐา  พันธสุชี 
เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณสะอาด
นางสาวสุพิชญา  เกียงเงียก 
นางสาวฐิติรัตน์    โฉมเฉลา
นางสาวธารารัตน์   รัตนมนตรี 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 1๘  ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8   
ณ จังหวัดพังงา  
ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 
2 - 10 
ธันวาคม 
2563 

จังหวัดพังงา 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

227 
228 
229 

นายธีรยุทธ ชูทัพ 
นายอัฟฟารี ทิ้งน้ำรอบ 
นายธนกฤต กาเซ็ง 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8    
ณ จังหวัดพังงา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
2 - 10 
ธันวาคม 
2563 

จังหวัดพังงา 

230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 

เด็กหญิงปานแก้ว  สกุลภพ   
เด็กหญิงชาลิษา   สิงขรรัตน์      
เด็กหญิงภรณเ์ก้า  เดชสุวรรณศร    
เด็กหญิงชนกานต์  ชูเชย   
นางสาววรัญญา  อินทฤทธิ์ 
นางสาวจิรัฐติกาล  คงศรีทอง 
นางสาวพิมพ์พิชชา  สุขเสริม   
นางสาวลลิตภัทร  ธนปรีดากุล   
นางสาวกนกวรรณ  เส้งส่ง   
นางสาวณัฐวรรณ เทพทองคุณ   
นางสาวสานฝัน  กีรติพิทยานุศาสน์   
นางสาวพัชรภรณ์  โฉมเฉลา   
นางสาวสุภาวดี   เนตรคม   
นางสาวมุทิตา ชัยยัง   
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8   
ณ จังหวัดพังงา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที ่
2 - 10 
ธันวาคม 
2563 

จังหวัดพังงา 

244 
245 
246 

เดก็ชายนนทกร มิตรวงศ์ 
เด็กชายพรเทพ แกล้วณรงค์ 
เด็กชายกรีพล คงเพชร 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ 12 ปี ชาย 
การแข่งขันยูโร่เค้กไทยแลนด์บีช 
2020ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
เทศบาลนครภูเก็ต 
 

ระหว่างวันที่ 
22-29 
ธันวาคม 
2563 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล แห่ง
ประเทศไทยร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 

เด็กชายจิรเมษ   สิ่มสกุล 
เด็กชายมกรธวัช  กิ่งแก้ว 
เด็กชายพันธสัญญา  ชนะพาล  
เด็กชายจักรพงษ ์  แสงม่วง 
เด็กชายอาดีนัส   อุเส็น 
เดก็ชายปิยวัฒน์  เมฆสุก  
เด็กชายเศรษฐพงศ์ บุญเรือง  
นายณัฐสิทธิ์   เพชรบางโกระ 
นายชัยโย  ชวาลา  
นายจักรกฤษณ์   วาสรัตน์  
นายอานนท์      กลิ่นพายัพ 
นายสุรพัศ       คำเศษ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอาย ุ15 ปี ชาย 
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

วันที่ 26–27 
กุมภาพันธ์ 
2564 
 

กกท.จังหวัดภูเก็ต 
 

259 
260 
261 
262 
263 
264 

นางสาวมุฑิตา   ตันติลาสน์ 
นางสาวศุภชญา  เวชสาร  
นางสาวศิริรัตน์   พืชนุ่น 
นางสาวณัฐนิชา  บุญเรือง  
นางสาววันวิวาห์   เดชแก้ว 
เดก็หญิงมุฑติา    โสมแหละ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
วอลเลย์บอลในร่ม  
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง 
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

วันที่ 26–27 
กุมภาพันธ์ 
2564 
 

กกท.จังหวัดภูเก็ต 
 

265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 

เด็กหญิงป่านแก้ว    สกุลภพ 
เด็กหญงิชุติภา กาวีเมือง  
เด็กหญิงวริษฐา   ธานีรัตน์  
เด็กหญิงน้องมีนน์    ทวีสมาน   
เด็กหญิงชาลิษา  สิงขรรัตน์   
เด็กหญิงนัชชา   สักคุนา  
เด็กหญิงนันท์สินี  สักคุนา  
เด็กหญิงขวัญจิรา    มัสสระ   
เด็กหญิงสุวิตตา  แพทย์ขิม  
เด็กหญิงภรณเ์ก้า เดชสุวรรณศร  
นางสาวชลิตา     เลิศบุรุษ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ฟุตบอล  
รุ่นอายุ 17 ปี หญิง 
ฟุตบอล 7 คน Phuket FIFA 
Tournament 2020 
 

ระหว่างวันที่ 
18 – 26 
กรกฎาคม 
2563 
 

กกท.จังหวัดภูเก็ต 
 

276 
 

นายวันชัย  ชะภูรัมย์  
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เขย่งก้าวกระโดด 16 ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563 ณ จังหวัดปทุมธานี  

ระหว่างวันที่ 
25 - 30 
สิงหาคม 
๒๕๖๓ 
 

กรมพลศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

277 
278 
279 
280 
281 

เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีทวง 
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรืองจินดา 
เดก็หญิงชภูทิพย์  ชัยสิทธิ์ 
เด็กหญิงกันทิยา  แก้วมาก 
เด็กหญิงวรินทร ์  แซ่เลี้ยง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 12  ปีหญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 

นางสาวมุทิตา   ตันติลาสน์ 
เด็กหญิงมุทิตา   โสมแหละ
เดก็หญิงมนัชญา  บุญธิ 
เด็กหญิงวรรณภารินทร ์รอดช่วย 
นางสาวศิริรัตน์   พืชนุ่น
นางสาวมุกดารัตน์ ทองประดับ  
นางสาววันวิวาห์  เดชแก้ว 
เด็กหญิงชญาดา  เพชรรัตน์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุ  ๑๘ ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

290 เด็กชายนพภัสสร  ศรัณย์บัณฑติ รองชนะเลิศอันดับ 2 
เทเบิลเทนนิส 
รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชายเดี่ยว 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

291 เด็กหญิงฐาปกร   เรืองเพชร รองชนะเลิศอันดับ 2 
เทเบิลเทนนิส ๑6 ปี หญิงเดี่ยว 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

292 เด็กชายอติชาติ  เผ่าดำ รองชนะเลิศอันดับ 2 
แบดมินตัน อายุ ๑๔ ปี ชายเดี่ยว 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

293 เด็กชายอติชาติ  เผ่าดำ รองชนะเลิศอันดับ 2 
แบดมินตัน อายุ ๑6 ปี ชายเดี่ยว 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

294 
295 

นายวรเมธ   จินตพล 
นายอภิชาต  เผ่าดำ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
แบดมินตัน อายุ ๑6 ปี ชายคู ่
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

296 
297 
298 
299 

 

เด็กหญิงเบญจมาศ    ตามชู 
เด็กหญิงสิริกานต์ จันทร์แปลง    
เด็กหญิงสุพัฒตรา  เภาศรี 
เด็กหญิงนิสาชล เกษตรกาลาม ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เปตอง รุ่นอายุ ๑๒ ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

300 
301 
302 

เด็กชายชนาภัทร    หลักบ้าน 
เด็กชายวีระกร  สุวรรณจันทร์    

 เด็กชายธนกฤต  ชัยพระอินทร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เปตอง รุ่นอายุ ๑4 ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

303 นายภูวนาถ     ภูมิมาตร 
นายชลสิทธิ์    สีขาว  
นายกฤตเมธ  กิ่งสายหยุด  
นายแทนคุณ  ชุมสังข์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เปตอง รุ่นอายุ ๑6 ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

304 
305 
306 

นายจรัญ     ศรีสวัสดิ์ 
เด็กชายธันยธรณ ์ใครอบุล   
นายเฉลิมวุฒิ   คุ้มบ้าน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เปตอง รุ่นอายุ ๑8 ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

307 เด็กชายธนสาร  ชิมบุญ รองชนะเลิศอันดับ 2 
กรฑีาวิ่ง 200 เมตร   
รุ่นอายุ 14 ปีชาย 
การแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

308 
 

เด็กชายกังสชิต   ตันทวีวงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก 
รุ่นอายุ 14 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

309 เด็กหญิงแก้วตา   ทอดทิ้ง รองชนะเลิศอันดับ 2 
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก 
รุ่นอายุ 14 ปีหญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนจังหวัดภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 
15-18 
กันยายน 
2563 
 

จังหวัดภูเก็ต 

310 
311 
312 

เด็กชายอาดีนสั   อูเส็น 
เด็กชายธนัญชัย    รักษาราช 
เด็กชายปิยวัฒน์    เมฆสุก 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 
การแข่งขันยูโร่เค้กไทยแลนด์บีช 
2020ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
เทศบาลนครภูเก็ต 

ระหว่างวันที่ 
22-29 
ธันวาคม 
2563 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล         
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

313 
314 

นายสุภกินห์  หมาดหมีน  
นายก้องภพ  จันทร์นึก 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 
การแข่งขันยูโร่เค้กไทยแลนด์บีช 
2020ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
เทศบาลนครภูเก็ต 

ระหว่างวันที่ 
22-29 
ธันวาคม 
2563 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล         
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

315 
316 
317 

นางสาวศิริรัตน์ พืชนุ่น  
นางสาวพรหมพร สุพรรณพงศ์ 
เด็กหญิงกุลฑีรา ไพรสุวรรณ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
วอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 
การแข่งขันยูโร่เค้กไทยแลนด์บีช 
2020ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
เทศบาลนครภูเก็ต 
 

ระหว่างวันที่ 
22-29 
ธันวาคม 
2563 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล         
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 

เด็กชายปรเมศน์ แก้วสุกแสง  
เด็กชายนนทกร   มิตรวงค์  
เด็กชายปฏิภาณ  ประสาลิก 
เด็กชายจิรเมษ  สิ่มสกุล  
เดก็ชายมกรธวัช  กิ่งแก้ว  
เด็กชายธนัญชัย  รักษาราช  
เด็กชายนัทธพงศ ์ทับเทีย่ง 
เด็กชายอาดีนัส  อุเส็น  
เด็กชายปิยวัฒน์  เมฆสุก  
เด็กชายเศรษฐพงศ์ บุญเรือง  
เด็กชายวายุภัทร  ศิริรัตนพันธุ์  
เด็กชายพรพจน์   เสานคร 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
วอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุ ๑๔ ปี ชาย 
วอลเลย์บอลยุวชนอายิโนะโมะโต๊ะ  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 2 รอบคัดเลือกภาคใต้
ประจำปี 2563 ณ จังหวัดพัทลุง 
 

ระหว่างวันที่ 
25 – 31 
มีนาคม 
2564 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล         
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ด้านนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคุณ รรมจริย รรม 
330 
331 

นายชญานนท์ แพทย์ศาสตร์ 
นางสาวพุทธยา อัยราคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับชั้น ม.4 – 6 ชาย - หญิง 
โครงการประกวดมารยาทไทย 
ประจำปีการศึกษา 2563 
ณ อาคารยิมเนเซี่ยม4,000ที่นั่ง 
 

ระหว่างวันที่  
18 - 19 
สิงหาคม 
2563 
 

เทศบาลนครภูเก็ต 

332 
333 
334 
335 
336 

เด็กชายปิยังกร  ดารายนต์
เด็กชายภานุวัฒน์ กิตติวงศ์สันติ
เด็กชายอมัรินทร์ ตันทวีวงศด์.ช.
พงศ์วรินทร์ ประทีป ณ ถลาง 
เด็กชายปุณณภพ มั่งคั่ง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับมัธยมศึกษา 
ประเภททีมชายล้วน  
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ เนื่องในเทศกาล 
วิสาขบูชา ประจำปี 2564  
 

วันที่ 11 
ธันวาคม 
2563 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต 
 

337 
338 
339 
340 
341 

เด็กหญิงชญานิศ  ทรัพย์ทวี 
เด็กหญิงณัฐริกา  น้อมศักดิ์ศรี 
เด็กหญิงดวงพร  พิริยะพฤทธิ์  
เด็กหญิงปุญณิศา เตชะกัมพลสารกิจ
เดก็หญงิจันทมณี พ่วงบุตร 

รางวัลชมเชย 
(เข้ารอบระดับภาค) 

ระดับมัธยมศึกษา 
ประเภททีมหญิงล้วน  
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ เนื่องในเทศกาล 
วิสาขบูชา ประจำปี 2564  
 
 

วันที่ 11 
ธันวาคม 
2563 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต 
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342 
343 
344 
345 
346 

เด็กหญิงชยาภรณ์ วิทยา 
เด็กหญิงมณปีระภา สงคง 
เด็กหญิงกฤติยา ยงประเดิม  
เด็กหญิงกฤติยาคม อินทร์ฤทธิ์ 
เดก็หญิงอภิชญา  สิงดำ 

รางวัลชมเชย 
(เข้ารอบระดับภาค) 

ระดับประถมศึกษา 
ประเภททีมหญิงล้วน  
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ เนื่องในเทศกาล 
วิสาขบูชา ประจำปี 2564  
 

วันที่ 11 
ธันวาคม 
2563 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต 
 

347 เด็กหญิงณัชชาอร  แว่นนาค เกียรติบัตร “วัฒน รรมวินิต” 
กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพ่ือเข้ารับ 
ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรม
วินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจำปี 2564   
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดภูเก็ต (ชั้น 2) 

วันที่ 18 
มกราคม 
2564 
 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต 
 

348 
349 
350 
351 

เด็กชายชานนท์   ติรดุลยาพงศ์ 
เดก็หญงิอโณมา รัตนเลิศนาวี 
เดก็ชายธีธัต  จินดานิล 
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วินสน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภททีม ระดับชั้น ป.1 - 3 
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
ประจำปี 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

วันที่ 3 
มีนาคม 
2564 
 

โดยสำนักศิลปะ  
และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎภูเก็ต 

352 
353 
354 
355 

เด็กหญิงณัชชาอรแว่นนาค 
เด็กชายพัทธตนนท์ สันติพิทักษ์ 
เด็กชายปุญญพัฒน์ ปางลิขิต 
เด็กหญิงญาณิศา  บุตรโสภา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภททีม ระดับชั้น ป.4 - 6 
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
ประจำปี 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

วันที่ 3 
มีนาคม 
2564 
 

โดยสำนักศิลปะ  
และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต 

356 เด็กหญิงศศินา โชติปรายนกุล เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น 
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น  
สภาสังคมสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 
ประจำปี 2564 
ณ ห้องประชุมศาลากลางหลังเก่า 
ชั้น 1 

วันที่ 6 
พฤษภาคม 
2564 
 

จังหวัดภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

ด้านนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
357 ด.ญ.ปวริศา อาจเอ่ียม รางวัลเรียงความดีเด่น การแข่งขัน

เขียนเรียงความ         
“โรงเรียนในความคิดของฉัน”    
My school My Idia 

5 มี.ค.63 บรษิัท 
ทิพยประกันภัยจำกัด

(มหาชน) 

358 
359 

ด.ช.จิรัฐติกาล  ศิริกุล 
ด.ช.ธีรวีร์  วุฒิกรณ์ทวีสิน 
 
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒      
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๔๐ ทีม 
การแข่งขัน MakeX Starter 
รุ่น MakeX Starter Primary 
School (ระดับประถมศึกษา)    
เป็นการแข่งขันหุน่ยนต์อัตโนมัติ
และแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้รีโมท
ควบคุม รุ่นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
(อายุ ๘-๑๒) ปี 
 

๓๐ พ.ย.๖๓ บริษัทอิมเมจิเนียริ่ง  
เอ็ดดูเคชั่น 

360 
361 

ด.ช.ปิยวัฒน ์ บุญธรรม 
ด.ญ.ภัคธีมา  หินน้อย 

รางวัลชมเชย การแข่งขัน MakeX 
Starter รุ่น MakeX Starter 
Primary School              
(ระดับประถมศกึษา)             
เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
และแบบกึง่อัตโนมัติโดยใช้รีโมท
ควบคุม รุ่นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
(อายุ ๘-๑๒) ปี 

๓๐ พ.ย.๖๓ บริษัทอิมเมจิเนียริ่ง  
เอ็ดดูเคชั่น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

362 
363 

นายอภิวิชญ์  เอียดขาว 
นายวรวิช  เกิดด ี

รางวัลชนะเลิศ  
“ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้า
ร่วมระดับนานาชาติ” 
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๕๐ ทีม
รายการแขง่ขัน MakeX Starter 
รุ่น MakeX Starter Secondary 
School (ระดับมัธยมศึกษา)    
เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
และแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้รีโมท
ควบคุม รุ่นมัธยมศึกษา         
(อายุ ๑๒-๑๗ ปี) 

๓๐ พ.ย.๖๓ บริษทัอิมเมจิเนียริ่ง  
เอ็ดดูเคชั่น 

364 
365 

ด.ช.ธนรฐั  ต่อวงศ์ 
ด.ช.พีรพัฒน์  แซ่อ๋อง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
รายการแข่งขัน MakeX Starter 
รุ่น MakeX Starter Secondary 
School (ระดับมัธยมศึกษา)      
เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติและ
แบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้รีโมทควบคุม  
รุ่นมัธยมศึกษา (อายุ ๑๒-๑๗ ปี) 

๓๐ พ.ย.๖๓ บริษัทอิมเมจิเนียริ่ง  
เอ็ดดูเคชั่น 

366 
367 

ด.ญ.ภริตา  พิรัตน์ 
ด.ญ.ฐาปกร  เรืองเพชร 

รางวัลชมเชยรายการแข่งขนั 
MakeX Starter 
รุ่น MakeX Starter Secondary 
School (ระดับมัธยมศึกษา)      
เป็นการแข่งขนัหุ่นยนต์อัตโนมัติและ
แบบกึง่อัตโนมัติโดยใช้รีโมทควบคุม  
รุ่นมัธยมศึกษา (อายุ ๑๒-๑๗ ปี) 

๓๐ พ.ย.๖๓ บริษัทอิมเมจิเนียริ่ง  
เอ็ดดูเคชั่น 

368 
369 
370 
371 
372 
373 

ด.ช.ปิยวัฒน ์ บุญธรรม 
 

ด.ช.จิรัฐติกาล  ศิริกุล  
 

ด.ช.ธีรวีร ์ วุฒิกรณ์ทวีสิน  
 

ด.ช.วรวิช  เกิดด ี 
 

ด.ช.ธนรฐั  ต่อวงศ ์
ด.ช.จารุเดช  มณีราย 
 

- ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ ๗  
จากจำนวนทั้งหมด ๕๒ ทีม 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การออกแบบหุ่นยนต์ยอดเยี่ยม 
Robot Design Award 
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

๒๗ ม.ค.64 - องค์กรไม่แสวงหา 
ผลกำไร (FIRST) 
- องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
- บริษัทแกมมาโก้ 
ประเทศไทย   
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 

ที่ได้รับ 
วันที่รับ
รางวัล 

จากหน่วยงาน 

374 
375 

ด.ญ.ฐาปกร  เรืองเพชร 
 

ด.ญ.ภริตา  พิรัตน์  

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ยอดเยี่ยม Programming Awards 
Robot Game-Performance  
ออกแบบหุ่นยนต์และ          
เขียนโปรแกรมนำไปปฏิบัติภารกิจ    
บนสนามแข่งขัน  

376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 

ด.ช.ปิยวัฒน ์ บุญธรรม 
ด.ช.จิรัฐติกาล  ศิริกุล  
ด.ช.ธีรวีร์  วุฒิกรณ์ทวีสิน  
ด.ช.วรวิช  เกิดด ี 
ด.ช.ธนรฐั  ต่อวงศ ์
ด.ช.จารุเดช  มณีราย 
ด.ญ.ฐาปกร  เรืองเพชร 
ด.ญ.ภริตา  พิรัตน์  

ได้รับการคัดเลือกเป็น  ๔ ทีม
สุดท้ายจาก ๕๒ ทีม         
Project การนำเสนอโครงงาน 
Smart Parking (ท่ีจอดรถ
อัจฉริยะ) 

๒๗ ม.ค.64 - องค์กรไม่แสวงหา 
ผลกำไร (FIRST) 
- องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
- บริษัทแกมมาโก้ 
ประเทศไทย   

384 
 

ด.ช.ธนธรณ์  ดีเย็น รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด
อ่านทำนองเสนาะ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

๒๙ ก.ค.๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต 

385 
386 

ด.ช.จิรพงศ์  จำนงค์พันธ์ 
ด.ญ.ชญานิศ  ทรัพย์ทวี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     
การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    

๑๙ ส.ค.๖๓ เทศบาลนครภูเก็ต 

387 
388 
389 

ด.ช.ธรรมรัตน์  บวัคลี่ 
ด.ญ.แก้วตา  ทอดทิ้ง 
ด.ญ.อภิชญา  รัตนโชติพงศ์ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง
ใบตองสด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

๓๑ ต.ค.๖๓ เทศบาลนครภูเก็ต 

390 
391 
392 

น.ส.นภสัสร  แปรงพันธ์ 
น.ส.เบญจพร  สุดสาคร 
น.ส.สุดารัตน์  ดวงแก้ว 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง
ใบตองสด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๓๑ ต.ค.๖๓ เทศบาลนครภูเก็ต 

393 ด.ช.วลัลภ บุรี รองชนะเลิศอันดับ ๒ การอบรม   
ดีเจจูเนียร์ และแข่งขันการเขียน
โฆษณาและจัดรายการวิทยุ     
การแข่งขันจัดรายการวิทยุ 

30 มิ.ย.63 มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขต 
ภูเก็ต 
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13.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับการยอมรับ หรอืเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 

ที ่
ชื่องาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิ ีดำเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
1 โครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ให้กับนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 
เมืองภูเก็ต 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษได้รับการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) นักกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาดโรงเรียนเทศบาล  
เมืองภูเก็ต ร้อยละ 85 ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านกีฬา  
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต         
มีคุณภาพด้านการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาดเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  
 

ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมคณะครูเพื่อ
วางแผนจัดทำโครงการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการ
โรงเรียนและคณะครู 
๓. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ 
1. จัดหาผู้ฝึกสอนเพ่ือ
พัฒนานักกีฬาสู่ 
ความเป็นเลิศ 
2. ฝึกซ้อมก่อนทำ        
การแข่งขัน 
3. เข้าร่วม/เดินทางไปทำ 
การแข่งขัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. จัดทำรายงานผล      
การแข่งขัน 
2. สรุปโครงการ 

1. นักกีฬา
วอลเลย์บอล
ชายหาด 
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต    
ร้อยละ 85 
ไดร้ับการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา 
2. นักเรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษได้รับ  
การพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
 

 
๑3 .๓ โครงการ/กิจกรรมพิ เศษ ที่ ดำเนินการตามนโยบายชาติ  น โยบายกระทรวงศึกษาธิกา ร 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  ได้แก่  

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

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
  4. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต/กิจกรรม D.A.R.E 
  6. โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน 
  7. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาตา่งประเทศ   
  8. โครงการสอนเสริมการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 
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 9. โครงการค่ายคุณธรรม และจริยธรรม 
 10. โครงการ PLC เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 11. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 12. การจัดบูรณาการการเรียนการสอนทุจริตศึกษา ในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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14. ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2563 
       ๑4.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

ปี 2563 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤท ิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละละดบัชั้น  

 

1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

1.1.3  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
1.1.4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1.1.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา   
1.1.6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

   1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

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

 

   ๒.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   ๒.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้    
   ๒.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
          และการจัดการเรยีนรู้  

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
         ประยุกตใ์ช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

 

   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลบัเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
         การจัดการเรียนรู้ 
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จุดเด่น 
๑. สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความสนใจ ความถนัด  

และศักยภาพ 
๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
๓. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม

ศักยภาพ 
๔. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรยีนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. สถานศกึษามีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน   
๖. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐาน 
๒. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เทคนิควิธีการสอน  เครื่องมือที่ ใช้การวัดและประเมินผล              

และการวิเคราะห์แบบทดสอบ 
3. พัฒนาครผูู้สอนด้วยกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบ PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน สามารถ

นำไปแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือสู่กระบวนการวิจัย
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15. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และม ัยมศึกษา) 

นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

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  ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดขีองพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 4.00 3.94 ดีมาก 

                   2.2 ผู้เรียนมีเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4.00 3.96 ดีมาก 

2.3 ผู้เรยีนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคม 2.00 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๙.๙๘ ดีมาก 
                   3.1 ผู้เรียนคน้ควา้หาความรูจ้ากการอา่น 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 ิท์างการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๖๕ พอใช้ 
                   5.1 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         ภาษาไทย ในระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 

2.50 0.95 ต้องปรับปรุง 

                   5.2 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         คณิตศาสตร์ ในระดับชัน้ 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 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับช้ัน ป.6และ ม.3 

2.50 1.13 พอใช้ 

                   5.5 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         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 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ในระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 

2.50 1.16 พอใช้ 

                   5.8 ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                         ภาษาต่างประเทศ ในระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 

2.50 0.64 ต้องปรับปรงุ 

ตัวบ่งชี้ที ่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 
ทีไ่ด้ 

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 
                         ของสถานศึกษาจากต้นสังกดั 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      

และวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์
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 มีภาพประกอบและรายละเอียดอ่ืนๆ     
เพ่ือสะดวกในการใช้และให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย  
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๓) สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้โครงงาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น และทุกประเภท เช่น โครงงานสำรวจ โครงงานทดลอง โครงงานประดิษฐ์ และ
โครงงานอาชีพ เป็นต้น และสรุปองค์ความรู้ด้วยการจัดนิทรรศการโครงงานทกุปีการศึกษา 

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

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

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

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัตทิี่ดี (good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ระดบันานาชาติ  
๒. โครงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคมุหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 
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
คุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 

สถานศึกษาได้นำผลการประเมนิคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 

สถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่                       
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ร่วมกันกำหนด
โครงการและกิจกรรมจากสภาพปัญหาและความต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และความต้องการ
ของชุมชน พัฒนาโครงการและกิจกรรมเป็นรายมาตรฐาน มีกิจกรรมชัดเจน โดยร่วมกันกำหนด ตัวชี้วัด และ    
ค่าเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของโรงเรียน มีตัวชี้วัดเป็น
รูปธรรม เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบผลสำเร็จกับปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้จริง  

สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
ต่างๆ ทั้งในส่วนของฝ่าย/งาน การกำหนดโครงการและกิจกรรมตามมาตรฐานและค่าเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ให้ครูและบุคลากรเข้าใจกลไกของระบบประกันคุณภาพ ทุกคนเป็นบุคคลสำคัญของ
ระบบประกันคุณภาพ ร่วมกันกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพ่ือสร้างความมั่นใจ                  
ในระบบการพฒันาคณุภาพผู้เรียน ทั้งดา้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

สถานศึกษาจัดให้มีระบบส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน กับสถานศึกษา โดยจัดให้
มีคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน กับสถานศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สถานศึกษาพัฒนาครู ให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง รว่มทำ เรียนรู้ร่วมกันของครู และ
ผู้บริหาร  ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาตนเองเพ่ือศิษย์ ครูมีการเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่     
การปฏิบัติ และประเมินร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้ care และ Share เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน     
ฝ่ายบริหารวิชาการกำหนดให้มีชั่วโมงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น.  
เป็นต้นไป  โดยร่วมกันหาจุดที่ต้องพัฒนาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
แต่ละระดับชั้นร่วมกันอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริง พบปัญหาและร่วมกันแก้ไข จากเรื่องที่พูดคุย และการนิเทศ 
การสอนของเพ่ือนครู เช่น การแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ และการจับใจความสำคัญของนักเรียนในการเรียน
ภาษาไทย โดยดูที่สาเหตุของปัญหา แล้วหาแนวทางแก้ปัญหา จากนั้นสรุปแนวทางการแก้ปัญหาสำคัญ           
นำแนวทางที่สรุปเพ่ือนำไปแก้ไขปัญหา มาช่วยกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างแผนการสอน วางแผน     
การพัฒนานักเรียน และตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดให้ชัดเจน ให้ครูบันทึกผลหลังการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล ตลอดจนความรู้และพฤติกรรมของนักเรียน และนำผลไปพัฒนานักเรียนต่อไป      
มีการนิ เทศการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้น เรียน                  
เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมเสริมสำหรับผู้เรียน เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิต
คิดเร็ว กิจกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อมในการทดสอบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   
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สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดการสอนได้บันทึกหลังสอนให้ครบทุกด้าน ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล ตลอดจนความรู้และพฤติกรรมชองผู้เรียนและนำผล
ไปจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

สถานศึกษาจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ จัดทำข้อมูลแยกแฟ้มประเภทต่างๆ มีภาพประกอบ และรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือสะดวกในการใช้
และให้ผู้เรียนสรปุองค์ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย  

17. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
  17.๑  การบริหารจัดการศึกษา  

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย โดยแบ่งเป็นฝ่ายบริหาร
วิชาการ ฝ่ายบริหารบุคลากร ฝายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 

๑. ด้านวิชาการ เปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาหรือการดำเนนิการ 
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัด       
การเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล  และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

  ๒. ด้านงบประมาณ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเทศบาลนครภูเก็ต การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
เป็นแผนในการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การรายงานผล              
การเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากร             
เพ่ือการศึกษา การวางแผนพัสดุ การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง 
ที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเทศบาลนครภูเก็ต การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหา
พัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน        
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง การจัดทำบัญชีการเงิน    
การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงนิ การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  ๓. ด้านบุคลากร การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจส าคัญที่มุงสงเสริมให้สถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิด       
ความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การออกจากราชการ การจัดระบบ
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และการจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม การขอรับใบอนุญาต                   
การพัฒนาครูและบุคลากร 

  ๔. ด้านการบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร        
ใหบริการบริหารงานอ่ืน  ๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่ก าหนดไว โดยมีภารกิจการประสานงาน  
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
การดำเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผู้เรียน การรับนักเรียน      
การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานกิจการ
นักเรียน งานปกครองและควบคุมความประพฤตินักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา           
การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

  ผู้ บ ริ ห ารยึ ด ห ลั ก ก ารบ ริ ห าร แบ บ มุ่ งผ ล สั ม ฤท ธิ์  (Result Based Management ; RBM)             
เพ่ือเปาหมายในการจัดการศึกษา คือ ผูเรียนเปนคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแต่ละฝ่ายมีกระบวนการทำงาน 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
คือ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความมุ่งมั่นจะทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
และใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) กำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล                            
และมีการปรับปรุงแก้ไข เป็นวงจรต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จที่คาดหวัง และเพ่ือแสวงหาสภาพที่ดีกว่า 
ประกอบด้วย ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นเตรียมการเพ่ือจะทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมาย 
จัดทำแผนตามเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และการประเมินผล                  
ขั้นการดำเนินงานตามแผน (Do) ได้แก่ การดำเนินงานต่อเนื่องจากการวางแผน โดยมีการอบรม ประชุมชี้แจง 
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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 เป็น ไปตามเป้าหมาย                           
จะเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ เหมาะสม ถ้าผลการประเมินงานสำเร็จ                        
ตามเป้าหมาย ในการวางแผนครั้งต่อไปต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้สูงขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนา และจัดทำรายงาน
ไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้ครูและบุคลากรรับรู้ และปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้อง 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลเมอืงภูเก็ต 
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ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา 
นางธนวรรณ  อารีย์พงศ ์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู/ศิษยเ์ก่า 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
นางสาวภคมน แก้วภราดยั 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารบุคลากร 
นางธนวรรณ  อารีย์พงศ ์

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายเชิดศักดิ์  เพชรา 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ 
นายปราโมทย์  แตงแก้ว 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
นางประภาพร  ทองด ี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นางสาวมยุรี จั่นแค้น 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวจริยา  สมศักดิ ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
นายบญุยง  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 น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

   พัน กิจ 
๑.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

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

  ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะด้านต่างๆ                        
             ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

 ยุท ศาสตร์และกลยุท ์ 
 

ยุท ศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หนว่ยงานทีรั่บผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์ 
พัฒ นาคุณ ภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา                 
สู่ความเป็นเลิศ 

1.1 กลยุทธ์ หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอือ้ต่อการพัฒนาผู้เรียน 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
ใหกั้บครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่ายบุคลากร 

4. ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาอาคารสถานที่  
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
วัสดุอุปกรณ์ 

4.1 กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอน เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย 

ฝา่ยวิชาการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายแผนฯ/งบประมาน 
ฝ่ายวิชาการ 
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  จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 

  1. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยการปรับใช้รูปแบบโรงเรียนเป็นฐาน และจัดองค์กร  
การบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ครอบคลุม คล่องตัวและทันสมัย ดำเนินการทำแผน วิเคราะห์ เพ่ือเป้าหมาย                  
ของงาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการวางแผน การบริหารและการจัดการในการสอน  
รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการนิเทศภายใน จัดระบบการกำกับ  ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนนำระบบการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนามาตรฐาน 
สถานศึกษาให้เปน็ที่ยอมรบัของชุมชน 

   2. สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน              
การบริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นความสมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการ
และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาระบบดังกล่าว 

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

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

  5. สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ชุมชนและองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมให้มีส่วนร่วมเพ่ือสนับสนุน                          
การดำเนินงานให้มีความคล่องตวั มีระบบการจูงใจการทำงานที่เหมาะสมทั้งขวัญ และกำลังใจ สวัสดิการต่างๆ 

 

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
      วินัยดี  มีวิชา กีฬาเดน่ 
 
  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    โรงเรียนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
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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
การเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมตามนโยบายและจุดเน้น มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน                     
และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมตะกร้านักอ่าน กิจกรรมหนังสือ
สัญจร กิจกรรมป้ายนิเทศ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรม
เขียนตามคำบอก กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมคลินิกหมอภาษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้นักเรียน   
ชั้น ป.๑ - ป.๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ กิจกรรม
คณิตคิดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ     
คิดแก้ปัญหา ด้วยโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียน
การกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมให้นักเรียนทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม และมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนการสอน และโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                
กิจกรรมการจัดโต๊ะหมู่บูชา กิจกรรมประดิษฐ์กระทง กิจกรรมการจัดดอกไม้ กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ 
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู และโครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา  
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภู เก็ต จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม                      
และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ยึดถือความเป็นไทย เช่น โครงการค่ายพุทธบุตร โครงการคุณธรรม และจริยธรรม 
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย โครงการสภานักเรียน โครงการสารวัตรนักเรียน โครงการอบรมกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน โครงการส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันสำคัญทางศาสนา  กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรม              
วันอาสาฬหบูชา กิจกรรมเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย เช่น กิจกรรมประเพณีลอยกระทง โครงการ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี ยุวกาชาด และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด เช่น โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม อย. น้อย 
กิจกรรม อสร./ยสร. กิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี กิจกรรมสายสืบลูกน้ำยุงลาย กิจกรรมเด็กไทยไม่กินหวาน 
กิจกรรมทดสอบสรรถภาพทางกาย กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพจิต กิจกรรมพัฒนา
สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ กิจกรรมการให้บริการและคัดกรองโรค กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมเบื่อเหา 
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน กิจกรรมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และโครงการอาหารกลางวัน  
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   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
ผู้ อ่ืนได้และมีความรู้สึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพ นอกจากนี้  นักเรียนยังมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ        
การออกกำลังกาย มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันตนเองจาก        
สิ่งเสพติด ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ให้เกียรติผู้อ่ืน และสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ทั้งนี้  มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์                   
จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
ทุกระดบัชั้น จำนวน 1,327 คน โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
 
 

1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๒ 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย

รวม 
ปี 2563 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง 1 ปี 
ปี 2๕62 

ผลต่างคะแนน 
2 ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 74.62 74.62 45.78 49.50 59.70 44.50 +15.20 

มัธยมศึกษาปีที ่3 60.76 36.02 21.65 30.82 37.31 32.84 +4.47 
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1.๒   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
1.๒.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 
ระดับประถมศึกษา 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

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 561 257 101 88 62 36 14 3 0 0 0 446 79.50 

คณิตศาสตร์ 561 186 88 101 92 77 12 4 1 0 0 375 66.84 

วิทยาศาสตร์ 561 190 131 107 71 54 6 1 1 0 0 428 76.29 

สังคมศึกษาฯ 561 267 126 84 46 27 7 3 2 0 0 477 85.03 

ประวัติศาสตร์ 561 240 119 88 52 34 18 10 0 0 0 447 79.68 

สุขศึกษาและพลศึกษา 561 436 96 27 1 0 0 0 1 0 0 559 99.64 

ศิลปะ 561 337 96 53 40 16 13 5 1 0 0 486 86.63 

การงานอาชพีฯ 561 372 108 69 12 0 0 0 0 0 0 549 97.86 

ภาษาตา่งประเทศ 561 301 45 54 44 53 41 22 1 0 0 400 71.30 

 
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 

กลุม่สาระการเรียนรู้/
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  665 22 55 95 133 124 88 82 57 9 0 172 25.86 

คณิตศาสตร์  665 57 70 108 131 133 80 48 38 0 0 235 35.34 

วิทยาศาสตร์  665 47 73 110 129 123 84 70 29 0 0 230 34.59 

ออกแบบเทคโนโลย ี 665 194 114 131 64 58 37 37 26 4 0 439 66.02 

สังคมศึกษาฯ 665 68 107 147 123 102 52 34 32 0 0 322 48.42 

ประวัติศาสตร์ 665 83 65 71 80 113 143 94 16 0 0 219 32.93 

สุขศึกษาและพลศึกษา  665 451 123 89 1 0 0 0 1 0 0 663 99.70 

ทัศนศิลป์  665 217 89 83 70 64 87 19 0 36 0 389 58.50 

ดนตรี-นาฏศิลป์  665 285 122 121 52 29 17 5 3 31 0 528 79.40 

การงานอาชพีฯ 665 259 56 104 74 78 46 38 10 0 0 419 63.01 

ภาษาอังกฤษ  665 129 58 101 93 105 76 57 46 0 0 288 43.31 
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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  98 2 5 18 28 19 7 2 1 16 0 25 25.51 
คณิตศาสตร์  98 5 6 7 8 6 1 3 62 0 0 18 18.37 
วิทยาศาสตร์  98 8 13 12 16 21 15 13 0 0 0 33 33.67 
ออกแบบและเทคโนโลยี  98 28 9 9 8 11 12 11 9 1 0 46 46.94 
สังคมศึกษาฯ  96 12 17 22 13 19 8 4 1 0 0 51 53.13 
ประวัติศาสตร์  98 22 23 27 18 5 3 0 0 0 0 72 73.47 
สุขศึกษาและพลศึกษา  98 84 10 2 0 0 0 0 2 0 0 96 97.96 
ดนตรี-นาฏศิลป์  98 54 9 15 10 6 5 0 1 0 0 78 79.59 
การงานอาชพี  98 49 35 10 4 0 0 0 0 0 0 94 95.92 
ภาษาอังกฤษ  98 9 12 32 22 15 4 3 0 1 0 53 54.08 

 
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรยีนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ภาษาไทย  668 42 72 111 155 126 87 55 17 2 1 225 33.68 
คณิตศาสตร์  668 49 58 90 128 127 83 116 17 0 0 197 29.49 
วิทยาศาสตร์  668 49 57 108 157 128 72 71 26 0 0 214 32.04 
วิทยาการคำนวณ 668 174 159 153 64 57 29 30 2 0 0 486 72.75 
สังคมศึกษาฯ 668 123 135 115 90 97 53 37 18 0 0 373 55.84 
ประวัติศาสตร์  668 35 48 78 112 148 118 109 10 8 2 161 24.10 
สุขศึกษาและพลศึกษา  668 351 198 79 25 11 3 0 1 0 0 628 94.01 
ทัศนศิลป์  668 218 87 134 93 92 40 0 2 2 0 439 65.72 
ดนตรี-นาฏศิลป ์ 668 114 131 141 127 100 32 16 3 4 0 386 57.78 
การงานอาชพีฯ 668 288 57 103 83 50 39 36 12 0 0 448 67.07 
ภาษาอังกฤษ  668 176 98 91 102 74 55 67 4 1 0 365 54.64 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 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 2 98 14 15 26 12 9 6 0 0 16 0 55 56.12 
คณิตศาสตร์ 2 98 25 17 18 17 10 6 3 2 0 0 60 61.22 
วิทยาศาสตร์ 2 98 8 9 18 16 22 11 11 3 0 0 35 35.71 
วิทยาการคำนวณ 1 98 29 11 13 12 14 6 9 4 0 0 53 54.08 
สังคมศึกษาฯ 2 98 19 16 48 6 2 4 0 0 3 0 69 70.41 
ประวัติศาสตร์ 2 98 13 20 21 16 6 5 5 0 12 0 54 55.10 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 98 58 21 6 6 2 2 3 0 0 0 85 86.73 
ทัศนศิลป์ 1 98 71 10 16 1 0 0 0 0 0 0 97 98.98 
การงานอาชพี 2 98 37 39 22 0 0 0 0 0 0 0 98 100.00 
ภาษาอังกฤษ 2 98 0 0 4 18 28 22 19 0 7 0 4 4.08 

 
1.3 ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
นักเรียน

ทั้งหมด(คน) 

ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที ่1 25 13 52.00 12 48.00         
ประถมศึกษาปีที ่2 25 18 72.00 7 28.00         
ประถมศึกษาปีที ่3 112 44 39.29 68 60.71         
ประถมศึกษาปีที ่4 114 72 63.16 42 36.84         
ประถมศึกษาปีที ่5 133 69 51.88 58 43.61 6 4.51     
ประถมศึกษาปีที ่6 152 63 41.45 89 58.55         
รวมชั้นประถมศึกษา 561 279 49.73 276 49.20 6 1.07     
มัธยมศึกษาปีที่ 1 185 109 58.92 76 41.08         
มัธยมศึกษาปีที่ 2 230 69 30.00 152 66.09 9 3.91     
มัธยมศึกษาปีที่ 3 253 91 35.97 149 58.89 13 5.14     
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 668 269 40.27 377 56.44 22 3.29     
มัธยมศึกษาปีที่ 4 56 16 28.57 38 67.86 2 3.57     
มัธยมศึกษาปีที่ 5 42 42 100.00   0.00         
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 98 58 59.18 38 38.78 2 2.04     
รวมระดบัโรงเรียน 1327 606 45.67 691 52.07 30 2.26     
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1.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะหแ์ละเขยีน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที ่1 25 25 100.00             
ประถมศึกษาปีที ่2 25 25 100.00             
ประถมศึกษาปีที ่3 112 96 85.71 16 14.29         
ประถมศึกษาปีที ่4 114 79 69.30 35 30.70         
ประถมศึกษาปีที ่5 133 81 60.90 52 39.10         
ประถมศึกษาปีที ่6 152 38 25.00 114 75.00         
รวมชั้นประถมศึกษา 561 344 61.32 217 38.68         
มัธยมศึกษาปีที่ 1 185 166 89.73 19 10.27         
มัธยมศึกษาปีที่ 2 230 108 46.96 121 52.61 1 0.43     
มัธยมศึกษาปีที่ 3 253 119 47.04 133 52.57 1 0.40     
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 668 393 58.83 273 40.87 2 0.30     
มัธยมศึกษาปีที่ 4 56 5 8.93 51 91.07         
มัธยมศึกษาปีที่ 5 42     42 100.00         
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 98 5 5.10 93 94.90 0 0.00     
รวมระดบัโรงเรียน 1327 742 55.92 583 43.93 2 0.15     

1.5 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
นักเรียนทั้งหมด

(คน) 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที ่1 25 25 100.00     
ประถมศึกษาปีที ่2 25 25 100.00     
ประถมศึกษาปีที ่3 112 112 100.00     
ประถมศึกษาปีที ่4 114 114 100.00     
ประถมศึกษาปีที ่5 133 133 100.00     
ประถมศึกษาปีที ่6 152 152 100.00     
รวมชั้นประถมศึกษา 561 561 100.00     
มัธยมศึกษาปีที่ 1 185 185 100.00     
มัธยมศึกษาปีที่ 2 230 223 96.96 7 3.04 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 253 252 99.60 1 0.40 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 668 660 98.80 8 1.20 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 56 56 100.00     
มัธยมศึกษาปีที่ 5 42 42 100.00     
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 98 98 100.00     
รวมระดบัโรงเรียน 1327 1319 99.40 8 0.60 
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1.6 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยระดับดี (๓) ขึ้นไป 
 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป 

จำนวน ร้อยละ 
ประมศึกษาปีท่ี 1 25 25 100.00 
ประมศึกษาปีท่ี 2 25 25 100.00 
ประมศึกษาปีท่ี 3 112 74 66.07 
ประมศึกษาปีท่ี 4 114 92 80.70 
ประมศึกษาปีท่ี 5 133 107 80.45 
ประมศึกษาปีท่ี 6 152 127 83.55 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 185 83 44.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 230 97 42.17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 253 96 37.94 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 56 22 39.29 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 42 28 66.67 

รวม 1,327 776 58.48 

 

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
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 จุดเด่น 
 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการวางแผนการทำงาน
อย่างเป็นระบบ โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย                       
ที่กำหนดการพิชิตผล O-Net และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับ ติดตาม ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA)    
 จุดทีค่วรพัฒนา   
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน จัดให้ มี             
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพอย่างแท้จริง  กระตุ้น ให้ครูและบุคลากร             
เห็นความสำคัญของข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนทั้งระบบ  
ทั้งด้านการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมและ   
จัดเวทีให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เช่น การทำโครงงาน       
การส่งเสริมความสามารถพิเศษ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาให้มากขึ้น สามารถสร้าง  
องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม    
 นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 

 ๑. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน               
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 2. โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Q-Info ระดับโรงเรียน 
  3. โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 
  4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
  ข้อเสนอแนะ   
  โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำงานด้วยกระบวนการ PLC ให้มากขึน้ จัดอบรมพัฒนาครูตาม
ความต้องการของครู เพ่ือให้ครูนำประสบการณ์มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนทั้งระบบให้สูงกว่า
เป้าหมายของสถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 – 2 กิจกรรม
พัฒนาทางคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วางแผนจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็น
ปัจจุบัน ประชุม วางแผนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจระบบ และขั้นตอนการจัดกิจกรรม และจัดเวทีให้นักเรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เช่น การทำโครงงาน การส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาให้มากข้ึน สามารถสร้างองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
    

  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
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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 LEC ระบบ Q-Info และระบบ 
Student Care 
  ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561 – 256๕ เป็นแผนแม่บท                   
ในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาสู่วิสัยทัศ ใช้เครื่องมือในการ
นำนโยบายสู่การปฏิบัติได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เป็นแนวทาง
ในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมายของงาน     
มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน        
นำนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ   
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย                  
เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ   
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจั ดการศึกษา                 
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง                
และนักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ    
การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถและความสนใจ เพ่ือนำความรู้ ทักษะที่ได้จากจากเข้ารับ      
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การอบรม สัมมนา ประชุม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า ๒๐ 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละ      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโดยครูผู้สอน และเพ่ือนร่วมงาน 
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนิเทศจากเพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่าย ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนซึ่งแต่ละเครือข่ายจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและผลการดำเนินงานของโรงเรียน        
โดยโรงเรียนมีเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้    
  ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประชุมผ่านความเห็นชอบแผนงบประมาณ ๒ ครั้ง/        
ปีการศึกษา)     
  2. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (ประชุม ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา)  
  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตมีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศใช้ รายงานต้นสังกัด และประชาสัมพันธ์                    
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  

2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้วยกระบวนการ PDCA และมีการกำกับติดตามอย่าง
สม่ำเสมอ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ครู  บุคลากร นักเรียน และผู้ มีส่ วน เกี่ ยวข้ อง                             
มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับมาก ร้อยละ 42.57 

4. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษา                      
และกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และ        
ความต้องการของผู้เรียน และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย สถานศึกษามีรายวิชา
เพ่ิมเติมปีการศึกษา 2563 อย่างน้อยจำนวน 2 วิชาต่อระดับชั้น 

5. ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษามีกิจกรรมชุมนุม 52 กิจกรรม สถานศึกษามีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 50 กิจกรรม  

6. พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง                      
20 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 97 

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

ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงอาคารผ่อง
โกมล ปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร และซ่อมแซมห้องน้ำ – ห้องส้วม อาคารผ่องโกมล 
อาคารเรืองอโณทัย อาคารร่มไทรทอง 

10. สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา, 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ และสนามวอลเลย์บอล  
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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 เพ่ือร่วมการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 5 -10 ปี เพ่ือให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และ    
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากข้ึน   

  นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

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 และเป็นเครื่องมือใน 
การทำงานของครู และบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. จัดระบบวิชาการให้ครอบคลุมภารกิจ วางแผนจัดระบบให้ชัดเจน ควบคุม กำกับ ติดตามอย่าง 
ใกล้ชิด ด้วยกระบวนการ PDCA และมีการรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ 

4. จัดระบบนิเทศการเรียนการสอน และช่วยเหลือครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
อย่างยั่งยืน 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนมากข้ึน   
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 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ระดับคุณภาพ ดี 
   กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด                    
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมให้ครูใช้ความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และกำกับ ติดตาม นิเทศการเรียน
การสอนเพ่ือให้ครูนำแผนไปจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ  
การเรียนรู้ นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง พัฒนาครูในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ   
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พูดเพราะ ไหว้สวย ให้กำลังใจ
เสริมแรงนักเรียน และจัดบรรยากาศห้องเรียนให้สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง เน้นการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ มีความหลากหลายใน    
การประเมินผล กำหนดให้ครูออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย อย่างน้อยคนละ 2 
เครื่องมือ เช่น การทดสอบ ชิ้นงาน การนำเสนอผลงาน การสังเกต แบบประเมินพฤติกรรม/ทักษะ เป็นต้น        
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหา
ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และมีการนำ
กระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเพ่ือนครูผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญรปูแบบต่างๆ เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างยั่งยืน  คนละไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 
   

   ผลการดำเนินงาน  
   จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ครู และบุคลากรเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และ   
ร่วมพัฒนาตนเองด้วยความสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ 84.48 ของครูทั้งหมด เช่น กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ , การประชุมเพ่ือกำหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา , โครงการอบรมพัฒนา
หลักสูตรครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  
   ๑. ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้   
   ๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้อมูลนักเรียน   
ข้อมูลผลการเรียนที่ผ่านมา การสัมภาษณ์ การสอบถาม  เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้   
   ๓. ครูนำผลการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน และข้อมูลนักเรียนจากงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงความแตกต่างของผู้เรียน  
   4. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มและต่างกลุ่ม จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
   5. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่มีความหมาย และเหมาะสมกับเนื้อหา นำภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นมาบูรณาการให้มีความหลากหลายเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
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   6. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมาย       
มีการ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ    
   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   จุดเด่น 
   ครูมีความทุ่มเท เสียสละ ให้กับการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง    
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน  
การจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย      
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค        
มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุงการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการเรียน    
การสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

   จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑. พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้มีรูปแบบเดียวกัน มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ชัดเจน   
   2. ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด , กระบวนการ Active Learning             
จนนักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
   3. พัฒนาการจัดทำเครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้  และการวิเคราะห์ 
   4. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน ทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน  โดย
นำข้อมูลจากการบันทึกหลังสอน  และความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
พัฒนางานในฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
   5. ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครูผ่านเทคนิค              
การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่างๆ เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
   6. การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการสอบถามความคิดเห็นในความต้องการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม                 
จากนักเรียนทุกระดับชั้น ป.4 -6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  ๔ ให้มีระบบ                       
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเม่ือจบปีการศึกษา 
 

   นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
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   ข้อเสนอแนะ 
   ๑. พัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้ มีรูปแบบเดียวกัน              
มีการกำหนดเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง และหลากหลาย  
   2. ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดโดยใช้คำถาม และกระบวนการ 
Active Learning  จนนักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
   3. พัฒนาการจัดทำเครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้   
   4. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน ทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน               
เพ่ือนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
   5. ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครูผ่านเทคนิค              
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่างๆ เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
   6. การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการสอบถามความคิดเห็นในความต้องการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม                 
จากนักเรียนทุกระดับชั้น ป.4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีระบบ                       
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อจบปีการศึกษา 
    7. ยกระดับการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ 100 %  
 
   แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

๑. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 และชั้นประถมศึกษาที่  2 โดยการทดสอบ                   
ด้วยข้อสอบ RT ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และข้อสอบมาตรฐาน
เทศบาลนครภูเก็ต และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

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                   
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่าๆ เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

๓. จัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นเครื่องมอืใน     
การทำงานของครู และบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงบประมาณ และระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา พ.ศ.2562 เพ่ือให้การทำงาน
สะดวก รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น   

๔. จัดระบบงานวิชาการให้ครอบคลุมภารกิจ วางแผนจัดระบบให้ชัดเจน ควบคุม กำกับ ติดตาม 
อย่างใกล้ชิด ด้วยกระบวนการ PDCA และมีการรายงานผลความก้ าวหน้าเป็นระยะ  พัฒนาหลักสูตร                        
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
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  5. จัดระบบนิ เทศการเรียนการสอน และช่วยเหลือครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้                       
ทางวิชาชีพอย่างยั่งยืน พัฒนาการจัดทำหน่วยการรเยนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้มีรูปแบบเดียวกัน      
มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดโดยใช้
คำถาม และกระบวนการ Active Learning ให้นักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ พัฒนาครูในการจัดทำ
เครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้  โดย
ผ่านการวิเคราะหแ์ละประเมินแบบทดสอบ 

6. พัฒนาการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ 100%  
7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความเข้าใจ และยึดถือโรงเรียน 

เป็นตัวตั้ง พัฒนาความร่วมมือภาคี เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชน 

   ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1. พัฒ นาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เทศบาลเมืองภู เก็ต  โดยใช้ เกณ ฑ์ โรงเรียน                     

รางวัลพระราชทาน   
2. พัฒนาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้ ได้มาตรฐานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากร                         

ทางการศึกษาท้องถิ่น พัฒนาการเรียนรู้ของครูผ่านการปฏิบัติแบบ PLC อย่างเป็นระบบ                  
และต่อเนื่อง   

4. พัฒนาผู้ เรียนโดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์                      
และแก้ปัญหา และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมดว้ยตนเอง   

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ให้มีความพร้อม
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน 

 

ความต้องการและความช่วยเหลือ 
1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียน และนโยบาย

ผู้บริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง   

2.  โรงยิม หรือลานกีฬาอเนกประสงค์มีหลังคา ที่สามารถให้บริการแก่นักเรียน  ครู และชุมชน  
     ในวันที่ฝนตก 
3.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครู ตรงกบัความต้องการ 
  ของครู พัฒนาการเรียนรู้ของครผู่านการปฏิบัติแบบ PLC อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง   
4.  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และ   
การจัดการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
ชื่อผลงาน  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา “วอลเลย์บอลชายหาด” 

๑.  บทนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๐ วรรค ๔ กำหนดว่า การจัดการศึกษาสำหรับ
บุคคล ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคล และมาตรา ๒๒ กำหนดว่า การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เทศบาลนครภูเก็ต 
มีนโยบายยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยดำเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยการส่งเสริม
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ   
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำในสิ่งที่ชอบและถนัด เมื่อประสบความสำเร็จย่อมนำความ
ภาคภูมิใจมาให้ตัวเองและเกิดกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก หากผู้เรียนได้รับโอกาส จังหวะและ
แรงกระตุ้นที่เหมาะสม ความสามารถ ความถนัด และความสนใจพิเศษของผู้เรียนก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับ 
ผู้เรียนจะรู้สึกภาคภูมิใจ ถ้าเขาได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลต่างๆ การคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความสนใจจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตให้
ความสำคัญ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความสนใจสู่
ความเป็นเลิศระดับประเทศ 
  ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา “วอลเลย์บอล
ชายหาด” ขึ้น 
วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย 
  ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ร้อยละ 85 ไดร้ับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา 
  ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีคุณภาพด้านการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. แนวทางการดำเนินงาน 
 จากกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ประกอบกับเทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยดำเนินการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน          
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำในสิ่งที่ชอบและถนัดจะส่งผลต่อการประสบ
ความสำเร็จ 
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  ทางโรงเรียนจึงสำรวจความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนประกอบกับความพร้อม
ของครูผู้สอน จึงเปิดแผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา หลักสูตรวอลเลย์บอลชายหาดในระดับ              
ชั้นมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

1. วางแผนและดำเนินการด้านหลักสูตร 
2. มอบหมายหน้าที่ครูผู้สอน และผู้ฝึกซ้อม 
3. กำหนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ 

- การจัดการเรียนการสอน/การฝึกซ้อม/เส้นทางการแข่งขัน 
- งบประมาณสนับสนุน 
- การติดตาม ประเมินผล 

3. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย มีดังนี้ 
  3.๑ สถานศึกษามีแผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา หลักสูตรวอลเลย์บอลชายหาดในระดับ       
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.๒ ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
   ๓.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 แผนการเรียนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาด) ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีม
ชาติไทยเข้าแข่งขันรายการ U21 ชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลก 
  3.4 ผลงานจากการเข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

๔. ปัจจัยเกื้อหนุนแห่งความสำเร็จ 
  4.๑ การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด 
  4.๒ ความร่วมมือและความพร้อมของบุคลากร 
  4.๓ การฝึกซ้อมที่ต่อเนื่อง 
  4.๔ เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
  4.๕ งบประมาณท่ีเพียงพอ 

๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
      5.๑ เข้ารับการประเมินการจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ “สถานศึกษาที่มีการจัด
การศึกษาลักษณะพิเศษ” 
  5.๒ พัฒนาหลักสูตรรายวิชาวอลเลย์บอลชายหาด  
  5.๓ สร้างเวที/เปิดโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ 

๖.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
 

ระดับ 
การแข่งขัน 

ผลงาน รุ่น รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

ระดับภาค ชนะเลิศ 18 ปีหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนเขต
การการแข่งขันกีฬาที่ 8 ประจำปี
การศึกษา 2563 ณ จังหวัดพังงา 
 

2-10 ธ.ค.
63 

จังหวัดพังงา 
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ระดับ 
การแข่งขัน 

ผลงาน รุ่น รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

 ชนะเลิศ 18 ปีชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนเขต
การการแข่งขันกีฬาที่ 8 ประจำปี
การศึกษา 2563 ณ จังหวัดพังงา 
 

2-10 ธ.ค.
63 

จังหวัดพังงา 

 ชนะเลิศ 14 ปีหญิง การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์บีช 
วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือก
ภาคใต้ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

22-29 ธ.ค.
63 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล
แห่งประเทศ
ไทยร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ชนะเลิศ 16 ปีชาย การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์บีช 
วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือก
ภาคใต้ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

22-29 ธ.ค.
63 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล
แห่งประเทศ
ไทยร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ชนะเลิศ 18 ปีชาย การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์บีช 
วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือก
ภาคใต้ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

22-29 ธ.ค.
63 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล
แห่งประเทศ
ไทยร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับภาคใต้ ชนะเลิศ 18 ปีหญิง การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์บีช 
วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือก
ภาคใต้ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

22-29 ธ.ค.
63 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล
แห่งประเทศ
ไทยร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับภาคใต้ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

18 ปีชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนเขต
การแข่งขันกีฬาที่ 8 ณ จังหวัดพังงา 
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

2-10 ธ.ค.
63 

จังหวัดพังงา 

 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

12 ปี ชาย การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์บีช 
วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือก
ภาคใต้ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด

22-29 ธ.ค.
63 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล
แห่งประเทศ
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ระดับ 
การแข่งขัน 

ผลงาน รุ่น รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไทยร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

14 ปีชาย การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์บีช 
วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือก
ภาคใต้ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

22-29 ธ.ค.
63 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล
แห่งประเทศ
ไทยร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

16 ปีชาย การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์บีช 
วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือก
ภาคใต้ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

22-29 ธ.ค.
63 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล
แห่งประเทศ
ไทยร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

16 ปีหญิง การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์บีช 
วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือก
ภาคใต้ ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

22-29 ธ.ค.
63 

สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล
แห่งประเทศ
ไทยร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

14 ปีชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรม
พลศึกษา ณ จังหวัดปทุมธานี 

14-31 ส.ค
63 

กรมพลศึกษา
จังหวัด
ปทุมธานี 
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7. ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าร่วมการกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ชายหาด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬาระหว่าง 

โรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระหว่างวันที่  14-31 สิงหาคม  2563 

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬานักเรียน  

นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  42 
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 

ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่  2-10 ธันวาคม  2563 

รางวัลชนะเลิศ   รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปีชาย 
การแข่งขันกีฬายูโร่เค้กไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล  

2020 ระดับภาคใต้   
ระหว่างวันที่  22-29 ธันวาคม  2563 

รางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปีหญิง 
การแข่งขันกีฬายูโร่เค้กไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล  2020 

ระดับภาคใต้   
ระหว่างวันที่  22 - 29 ธันวาคม  2563 
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ภาคผนวก 



โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา “วอลเลย์บอลชายหาด” ประจำปีการศึกษา 2563 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ข้อที ่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงานที่ ๑.๔  ส่งเสริมความสามารถพิเศษตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น  ตวับ่งชี้ท่ี ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สอดคล้องมาตรฐาน สมศ. ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิตติพงศ์  เกื้อเส้ง  งานกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 

๑.หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๐ วรรค ๔ กำหนดว่า                    

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคล ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคล                
และมาตรา ๒๒ กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา                        
สู่มาตรฐานโดยดำเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษา                  
อย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ   

 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำในสิ่งที่ชอบและถนัด เมื่อประสบความสำเร็จ
ย่อมนำความภาคภู มิ ใจมาให้ ตั ว เองและเกิดกำลั งใจที่ จะพัฒ นาตนเองให้ ก้ าวหน้ าขึ้ น ไป อีก                    
หากผู้เรียนได้รับโอกาส จังหวะและแรงกระตุ้นที่เหมาะสม ความสามารถ ความถนัด และความสนใจพิเศษ
ของผู้เรียนก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับ ผู้เรียนจะรู้สึกภาคภูมิใจ ถ้าเขาได้รับการยอมรับนับถือ                 
จากบุคคลต่างๆ การคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความ
สนใจจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตให้ความสำคัญ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้แสดงความสามารถตามความสนใจสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ 
   ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
“วอลเลย์บอลชายหาด”เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถจากหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในสนาม
การแข่งขันของหน่วยงานต่างๆ ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
เมืองภูเก็ต 
  2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 



๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา  

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีคุณภาพด้านการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเป็นที่ยอมรับของสังคม
  
๔. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสรรค์การศึกษา 
      แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร  สร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะที่หลากหลาย
ให้มีคุณภาพ สอดคล้อง   กับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานสัมมาชีพ 
 ๔.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครภูเก็ต 
        สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        แนวทางท่ี ๑.๔ ส่งเสริมความสามารถพิเศษตามศักยภาพ 
 

๕.  วิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการ 

๑. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนจัดทำโครงการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและคณะครู 
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
เม.ย.63 
เม.ย.63 
เม.ย.63 
เม.ย.63 

 
ร.ร.เทศบาล
เมืองภูเก็ต 

 

 
นายกิตติพงศ์ 
น.ส.รักสิตา 
นายเชิดศกัดิ์ 

  
๒ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ     
 1. จัดหาผู้ฝึกสอนเพ่ือพัฒนานักกีฬา               

สู่ความเป็นเลิศ 
2. ฝึกซ้อมก่อนทำการแข่งขัน 
3. เดนิทางไปทำงานแข่งขัน 

22 มี.ค.- 
11 เม.ย. 63 

ตลอดปี
การศึกษา 

รร.เทศบาล
เมืองภูเก็ต 
สนามการ

แข่งขันต่างๆ 

นายกิตติพงศ์ 
 

นายกิตติพงศ์ 
นายกิตติพงศ์ 

๓ ขั้นสรุปและประเมินผล 
- จัดทำรายงานผลการแข่งขัน 
- สรุปโครงการ 

 
19 – 30 
เม.ย. 64 

 
ร.ร.เทศบาล
เมืองภูเก็ต 

 

 
นายกิตติพงศ์ 
น.ส.รักสิตา 
นายเชิดศักดิ์ 

 



๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 22 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และสนามการแข่งขันต่างๆ 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  งานกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

๙. งบประมาณดำเนินการ    
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕64 แผนงานการศึกษา งานระดับ

มัธยมศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (Edu.294) เป็นเงินทั้งสิ้น 211,600 บาท                  
(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าท่ีจ่ายจริง ตามประมาณการ ดังนี้   

1. ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนบคุคลภายนอก เป็นเงิน 8,800 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬา จำนวน 3 วัน ๆ ละ 15 คน อัตราวันละ 

100 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท  
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมสำหรับผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน จำนวน 3 วันๆ ละ 2 คน 

อัตราวันละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 20 คน คนละ 10 วันๆ ละ 240 บาท   

เป็นเงิน 48,000 บาท  
5. ค่าท่ีพัก จำนวน 20 คน คนละ 9 คืนๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท  
6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน 10,000 บาท 
7. ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน 11 วันๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 

49,500 บาท 
8. ค่าชุดแขง่ขัน จำนวน 16 ชุดๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท 
9. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถตู้ ทะเบียน นข 7313 ภูเก็ต เป็นเงนิ 10,000 บาท 

 

๑๐.  การประเมินผลและการติดตามผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1) นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา 

- แจงนับ - แบบรายงานผลการแข่งขัน 
 



ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 

- แจงนับ - รายงานผลการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬา 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1) นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ไดร้ับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา  
      2) โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต มีคุณภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเป็นที่ยอมรับของสังคม 
๑๒.  ผู้จัดทำโครงการ 
 
         (นายกิตติพงศ์  เกื้อเส้ง) 
             หัวหน้าโครงการฯ 
๑3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
           (นายเชิดศักดิ์  เพชรา)           

      รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑4.  ผูเ้สนอโครงการ 
 

           (นางธนวรรณ  อารีย์พงศ)์ 
     ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
๑5.  ผู้พิจารณาโครงการ 
 

(นางอำไพ  จันทร์เงิน) 
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

 
๑6.  ผูเ้ห็นชอบโครงการ    …………………………………… 
                 (..............................................) 
                    .................................................... 
  
๑7.  ผู้อนุมัติโครงการ 
    …………………………………………… 
                 (..............................................) 
                    .................................................... 



 

ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังงาน เรื่องใกล้ตัว 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

 

. 

 

 

 

 

 

 

ร่วมแสดงในงานรำลึกถึงประวัติศาสตร์สดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงในงานลอยกระทง ณ เวทีกลางสะพานหิน ประจำปี 2563 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมบูรณาการในวันลอยกระทง 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปลูกป่า แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

. 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

 

 

 



 

 
ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

. 

 

 

 

 
 

 

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบรางวัลอบรมมารยาทไทย 
 

 

มอบรางวัล โครงการประเมินและพัฒนาสู่     

ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 Thailand Educational Development and 

Evaluation Tests (TEDET) 
 

มอบรางวัลการเเข่งขันวอลเลย์บอลอายิโนะโมโต๊ะ

ชิงชนะเลิศประเทศไทย 



 

ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

มอบรางวัลการประกวดแฟ้มสะสมงาน 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมอบรมและได้รับรางวัล ดีเจน้อย มอบรางวัลยอดนักอ่าน 

มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมสภานักเรียน มอบรางวัลการประกวดมารยาทไทย 2563 



 

ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ประจำปี 2563 



 

ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาจังหวัด 
ประจำปี 2563 

มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 

มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2563 

มอบรางวัล ฟุตบอล ไพรม์ มินิสเตอร์คัพ 

 ระดับภาคใต้ 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2563 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประกวดพานในวันไหว้ครู 



 

ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อบรมการแข่งขัน World Robot Olympiad 2020 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

อบรมกิจกรรม อย.น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 



 

ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ/เนตรนาร ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการเฝ้าระวงัภาวะการเจริญเติบโตของนกัเรียน R

R ภาคเรียนท่ี 1 (P )
(      )

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ต  าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต
จ ำนวน

นร.ทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ

ป.1 25 12 13 25 100.0 10 10 20 80.00 0 1 1 4.00 8 12 20 80.00 0 0 0 0.00 1 1 2 8.00

ป.2 25 9 16 25 100.0 7 14 21 84.00 0 0 0 0.00 5 11 16 64.00 0 0 0 0.00 3 1 4 16.00

ป.3 117 60 56 116 99.1 46 38 84 71.79 1 1 2 1.71 39 28 67 57.26 4 4 8 6.84 11 10 21 17.95

ป.4 118 65 53 118 100.0 45 41 86 72.88 0 0 0 0.00 35 33 68 57.63 3 2 5 4.24 15 9 24 20.34

ป.5 134 67 67 134 100.0 46 50 96 71.64 0 0 0 0.00 41 50 91 67.91 1 1 2 1.49 14 7 21 15.67

ป.6 152 85 67 152 100.0 63 48 111 73.03 3 2 5 3.29 51 43 94 61.84 10 8 18 11.84 17 5 22 14.47

รวม 571 298 272 570 99.8 217 201 418 73.20 4 4 8 1.40 179 177 356 62.35 18 15 33 5.78 61 33 94 16.46

ม.1 202 130 69 199 98.5 94 51 145 71.78 6 2 8 3.96 76 51 127 62.87 11 3 14 6.93 23 6 29 14.36

ม.2 235 136 97 233 99.1 100 69 169 71.91 0 1 1 0.43 70 64 134 57.02 17 6 23 9.79 29 16 45 19.15

ม.3 254 128 126 254 100.0 126 125 251 98.82 2 0 2 0.79 73 86 159 62.60 8 3 11 4.33 33 17 50 19.69

รวม 691 394 292 686 99.3 320 245 565 81.77 8 3 11 1.59 219 201 420 60.78 36 12 48 6.95 85 39 124 17.95

ม.4 56 33 23 56 100.0 20 19 39 69.64 0 0 0 0.00 17 17 34 60.71 3 0 3 5.36 8 5 13 23.21

ม.5 44 17 26 43 97.7 13 18 31 70.45 2 1 3 6.82 11 19 30 68.18 2 0 2 4.55 3 1 4 9.09

รวม 100 50 49 99 99.0 33 37 70 70.00 2 1 3 3.00 28 36 64 64.00 5 0 5 5.00 11 6 17 17.00

รวมทั้งหมด 1362 742 613 1355 99.49 570 483 1053 77.31 14 8 22 1.62 426 414 840 61.67 59 27 86 6.31 157 78 235 17.25

รายงานการเฝ้าระวงัฯ1: ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในโรงเรียน โดยครูอนามยัท่ีรับผิดชอบ

ลงช่ือ .................................................................ผูร้ายงาน วนัท่ีรายงาน 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

(น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง)
อ้วน (>+3SD.)

(นางสาวฐิติรัตน์   มณีรัตน์)

ภาคปลาย

ช้ัน 
จ ำนวน นร. ที่ช่ังน ำ้หนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุอยู่ในเกณฑ์ดี เตีย้ (-2S.D.) สมส่วน

รายงานการเฝ้าระวงัฯ
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
มธัยมศึกษา

(น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วสุง)

ภาคตน้

ผอม (-2S.D.)
วดัส่วนสูง ส่วนสูงตำมเกณฑ์+ค่อนข้ำงสูง+สูง (ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ) (น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วสุง)





สรุปการเฝ้าระวงัภาวะการเจริญเติบโตของนกัเรียน R

R ภาคเรียนท่ี 2 (P )
(P )

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ต  าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต
จ ำนวน

นร.ทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ

ป.1 25 12 13 25 100.0 10 11 21 84.00 2 1 3 12.00 6 11 17 68.00 1 1 2 8.00 1 1 2 8.00

ป.2 25 9 16 25 100.0 9 16 25 100.00 0 0 0 0.00 6 10 16 64.00 0 1 1 4.00 3 2 5 20.00

ป.3 112 57 55 112 100.0 54 50 104 92.86 1 3 4 3.57 36 32 68 60.71 3 1 4 3.57 9 15 24 21.43

ป.4 114 62 52 114 100.0 60 50 110 96.49 0 1 1 0.88 34 37 71 62.28 1 1 2 1.75 15 9 24 21.05

ป.5 133 68 65 133 100.0 67 64 131 98.50 0 0 0 0.00 43 46 89 66.92 0 2 2 1.50 16 8 24 18.05

ป.6 152 84 68 152 100.0 81 65 146 96.05 2 0 2 1.32 50 46 96 63.16 7 3 10 6.58 20 8 28 18.42

รวม 561 292 269 561 100.0 281 256 537 95.72 5 5 10 1.78 175 182 357 63.64 12 9 21 3.74 64 43 107 19.07

ม.1 189 121 68 189 100.0 115 66 181 95.77 3 0 3 1.59 77 54 131 69.31 13 2 15 7.94 17 6 23 12.17

ม.2 234 130 102 232 99.1 126 100 226 96.58 3 2 5 2.14 62 66 128 54.70 11 3 14 5.98 30 16 46 19.66

ม.3 255 127 126 253 99.2 121 125 246 96.47 3 1 4 1.57 65 87 152 59.61 7 7 14 5.49 29 19 48 18.82

รวม 678 378 296 674 99.4 362 291 653 96.31 9 3 12 1.77 204 207 411 60.62 31 12 43 6.34 76 41 117 17.26

ม.4 56 34 22 56 100.0 34 22 56 100.00 0 0 0 0.00 21 14 35 62.50 2 0 2 3.57 6 5 11 19.64

ม.5 42 16 26 42 100.0 15 25 40 95.24 0 0 0 0.00 9 18 27 64.29 2 0 2 4.76 3 2 5 11.90

รวม 98 50 48 98 100.0 49 47 96 97.96 0 0 0 0.00 30 32 62 63.27 4 0 4 4.08 9 7 16 16.33

รวมทั้งหมด 1337 720 613 1333 99.70 692 594 1286 96.19 14 8 22 1.65 409 421 830 62.08 47 21 68 5.09 149 91 240 17.95

รายงานการเฝ้าระวงัฯ1: ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในโรงเรียน โดยครูอนามยัท่ีรับผิดชอบ

ลงช่ือ .................................................................ผูร้ายงาน วนัท่ีรายงาน 15 กุมภาพนัธ์ 2564

(น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง)
อ้วน (>+3SD.)

(นางสาวฐิติรัตน์   มณีรัตน์)

ภาคปลาย

ช้ัน 
จ ำนวน นร. ที่ช่ังน ำ้หนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุอยู่ในเกณฑ์ดี เตีย้ (-2S.D.) สมส่วน

รายงานการเฝ้าระวงัฯ
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
มธัยมศึกษา

(น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วสุง)

ภาคตน้

ผอม (-2S.D.)
วดัส่วนสูง ส่วนสูงตำมเกณฑ์+ค่อนข้ำงสูง+สูง (ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ) (น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วสุง)





 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

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 
๒๕๖3 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
  

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3    
  

 
              (นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์) 
         ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



  
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  2563 

 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

ปี 2563 
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  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   ๒.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้    
   ๒.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
          และการจัดการเรียนรู้  

 

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 

 
 



 
คำสั่งโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ที ่4/๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 

............................................................................................ 
 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 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ      
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และให้สอดคล้องกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วย           
ความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรกึษา ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายเกรียงศักดิ์ เทพบุตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา  
 ๑.๒ นายไตรวุฒิ ฉัตรแดง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑.๓ นายสุเทพ อเนกธรรมพินิจ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑.๔ ว่าที่ รต.สมเกียรติ จิรอมรรัตน์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑.๕ นายนิวัฒน์ เอ่งฉ้วน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

2. คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 
 2.๑ นางธนวรรณ   อารีย์พงศ์  ประธาน 
 2.๒ นายเชิดศักดิ์   เพชรรา  รองประธาน 
 2.๓ นายปราโมทย์  แตงแก้ว  รองประธาน 
 2.๔ นางสาวภคมน  แก้วภราดัย รองประธาน  
 2.5 นางประภาพร  ทองด ี  กรรมการและเลขานุการ     
 2.6 นายบุญยง   ศรชัย  กรรมการ 
 2.7 นางสาวมยุรี   จั่นแค้น  กรรมการ 



  
 2.8 นางสาวจริยา   สมศักดิ์  กรรมการ 
 2.9 นายสมคิด   เทียรพิสุทธิ์ กรรมการ 
 2.๑0 นายธนธร  ชาติกระพันธุ์ กรรมการ 
 2.11 นางสาวกรองจติ หมุดตะเหล็บ กรรมการและเลขานุการ        

 

มีหน้าที ่ 
๑. อำนวยการ ควบคุมดูแล ประสานงานให้คำปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาให้บรรลุตาม 

เป้าหมาย 
๒. ติดตามงานของฝ่ายต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
    3.๑ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
 3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 
     1. นางสาวภคมน    แก้วภราดัย  ประธาน 
     2. นางสาวศิริรัตน์  รัตนกาย   รองประธาน 
     3. นายสมคิด   เทียรพิสุทธิ์  รองประธาน 
     4. นางอารีสัน   สะแม   กรรมการ 
     5. นายซะห์รุลอัสมาน  วาเด็ง   กรรมการ 
     6. นางสาวนรีรัตน์  ประสิทธิ์         กรรมการ 
     7. นายสำราญ   ทองเจริญ        กรรมการ 
     8. นายสุนทร   โอพ่ัง   กรรมการ 
     9. นางสาวณัฐหทัย   กรอบแก้ว  กรรมการ 
     10.นางสาวนงลักษณ์    ทองประดับ  กรรมการ 
     11. นางสาวกรองจิต    หมุดตะเหล็บ  กรรมการ 
     12. นางมณฑิตา   บุญสุทธิ์   กรรมการ 
     13. นางวีราภรณ์  พาหน   กรรมการ 
      14. นายกิตติพงศ ์  เกื้อเส้ง   กรรมการ 
     15. นายคเชนทร์  แดงกัลยาณวัจน์  กรรมการ 
     16. นางสาววาสนา  ฉ้วนกลิ่น  กรรมการ 
     17. นางสาวสมฤทัย   ไชยสิทธิ์   กรรมการ 
     18. นางสาวสุภารัตน์    ถิรสัตยวงศ ์  กรรมการ 
     19. นางสาวกุสุมาลย์    ภารสำราญ  กรรมการ 
     20. นางจิรัชญา    ตันทนิส   กรรมการ 
     21. นายธนธร   ชาติกระพันธุ์  กรรมการ 
     22. นางสาวนันท์นภัส    ปภาพันธุ์  กรรมการ 
     23. นายเฉลิมพล      มีดวง   กรรมการ 
     24. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   กรรมการ 
     25. นางจันทนา   ประทีป ณ ถลาง  กรรมการ 
     26. นางประภาพร  ทองดี   กรรมการและเลขานุการ 
     27. นางสาวสุกัญญา  ศรีสมุทร         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



  
 

  มีหน้าที่ 
 ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จัดกระทำข้อมูลเพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 
 ๒. ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามประเด็น
พิจารณาดงันี้ 

๑) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๓. สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมบันทึกข้อมูลในไฟล์ส่ง 
นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖4 

๔. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย     
   ๑. นายเชิดศักดิ์  เพชรา   ประธาน 

2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์   รองประธาน 
  3. นายพีระพงศ์  พวงสุวรรณ  รองประธาน 
  4. นายวัลลภ  แป้นนวล  รองประธาน 
  5. นายสุนทร  โอพ่ัง   รองประธาน 
     6. นายสมคิด  เทียรพิสุทธิ์  กรรมการ 
     7. นางอารีสัน  สะแม   กรรมการ 
     8. นายซะห์รุลอัสมาน วาเด็ง   กรรมการ 

9. นางยุพด ี  วิชชาธร                      กรรมการ 
10. นางศศิกานต์ แซ่ตัน                       กรรมการ 
11. นางสาวนรีรัตน์ ประสิทธิ์                     กรรมการ 
12. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์  กรรมการ 
13. นางธันยพร  เกตแุก้ว   กรรมการ 
14. นางนวลละออ พะตะวงค ์  กรรมการ 
15. นางสาวณัฐหทัย กรอบแก้ว  กรรมการ 
16. นายธนเศรษฐ์ แซ่หนา   กรรมการ 
17. นางสาวฐิติรัตน์ มณีรัตน์   กรรมการ 

  18. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 
  ๑9. ครูประจำชั้นทุกสายชั้น   กรรมการ 
  20. นางสาวฐิติมา ศรีวิโรจน์  กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที่ 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จัดกระทำข้อมูล 



  
เพ่ือใหไ้ด้ข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 

๒. ประเมินคณุภาพการศึกษามาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็น 
พิจารณาดังนี้ 

    ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    ๓) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

  ๓. สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมบันทึกข้อมูลในไฟล์ส่ง 
นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖4 

๔. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 
 ๑. นางธนวรรณ   อารีย์พงศ์  ประธาน 

2. นายเชิดศักดิ ์  เพชรา   รองประธาน 
3. นายปราโมทย์  แตงแก้ว   รองประธาน 
4. นางสาวภคมน แก้วภราดัย                  รองประธาน         

  5. นายบุญยง  ศรชัย                      กรรมการ 
๖. นางสาวมยุรี  จั่นแค้น   กรรมการ 

  ๗. นางประภาพร  ทองด ี   กรรมการ 
  8. นางสาวจริยา  สมศักดิ์   กรรมการ 
  9. นายเจษฎา  หวันด้าเหร่  กรรมการ 

10. นางสาวปราณี หมิแหม   กรรมการ 
11. นายธนธร  ชาติกระพันธุ์  กรรมการ 
๑2. นางสาวปฏิมา หนชู่วย   กรรมการ 
13. นายอภิรักษ ์ ทลิกรรณ ์  กรรมการ 

  14. นางณัฐกฤตา บัวซ้อน   กรรมการ 
  15. นางจันทนา  ประทีป ณ ถลาง  กรรมการ 
  ๑6. นางธันยพร  เกตุแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑7. นางสายฝน           ถิ่นเกาะยาว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

มีหน้าที่ 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จัดกระทำข้อมูล 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 
๒. ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามประเด็น 

พิจารณาดังนี้ 
     ๑)  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
     ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  



  

 ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ  
 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  

๓. สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อมบันทึกข้อมูลในไฟล์ส่ง  
นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖4 

๔. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวภคมน  แก้วภราดัย  ประธาน 
 2. นางสาวประภาพร ทองด ี   รองประธาน 
 3. นางสาวศิริรัตน์ รัตนกาย   รองประธาน 

4. นางสาวนรีรัตน์ ประสิทธิ์  รองประธาน 
5. นางสายฝน  ถิ่นเกาะยาว  กรรมการ 
6. นางสาววรัฐิญา สมบูรณ์   กรรมการ 

     7. นายสำราญ  ทองเจริญ        กรรมการ 
     8. นายสุนทร  โอพ่ัง   กรรมการ 
     9. นางสาวณัฐหทัย  กรอบแก้ว  กรรมการ 
     10.นางสาวนงลักษณ์   ทองประดับ  กรรมการ 
     11. นางสาวกรองจิต   หมุดตะเหล็บ  กรรมการ 
     12. นางสาวนันท์นภัส   ปภาพันธุ์  กรรมการ 
     13. นายเฉลิมพล     มีดวง   กรรมการ 
     14. นางมณฑิตา  บุญสุทธิ์   กรรมการ 
     15. นางวีราภรณ์ พาหน   กรรมการ 
     16. นางปภาดา  คำแสนโต  กรรมการ 
      17. นายกิตติพงศ ์ เกื้อเส้ง   กรรมการ 
     18. นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์  กรรมการ 
     19. นางสาววาสนา ฉ้วนกลิ่น  กรรมการ 
     20. นางสาวสมฤทัย  ไชยสิทธิ์  กรรมการ 
     21. นางสาวสุภารัตน์   ถิรสัตยวงศ ์  กรรมการ 
     22. นางสาวกุสุมาลย์   ภารสำราญ  กรรมการ 
     23. นางจิรัชญา   ตันทนิส   กรรมการ 
     24. นายธนธร  ชาติกระพันธุ์  กรรมการ 
 25. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 

26. นางสาวลดาวัลย์ ทองศรีทอง  กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวสุกัญญา ศรีสมุทร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2๘. นางสาวรุจาวดี อุดมลาภ  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 ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖4 

๔. อ่ืนๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย   
  

๓. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 
 3.๑ นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์   ประธาน  
 3.๒ นายเชิดศักดิ์  เพชรา   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 
 ๓.9 นายธนธร  ชาติกระพันธุ์  กรรมการ 
 3.๑0 นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ  กรรมการและเลขานุการ     
    

  มีหน้าที ่
1. ดําเนินการวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกสถานศึกษา  
2. จัดทําแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกสถานศึกษา   
3. วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล ออกแบบเครื่องมือการเก็บขอมูล เพ่ือส่งให้ฝ่าย/งานต่างๆ 

รวบรวม กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
4. สรุปผลการประเมิน บันทึกจุดเดน จุดดอย ขอคนพบ และแนวทางในการพัฒนา  
5. จดัเตรียมขอมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการคุณภาพ  

ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา  
6. จัดทาํเอกสาร SAR รายงานผูอํานวยการสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพรสู  

สาธารณชนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
7. สรปุข้อมูลค่าเป้าหมาย และการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา จัดทำ Power Point           

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือกำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย จัดทำประกาศสำหรับ           
ปีการศึกษาถัดไป กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 



  

 
 
 

8. รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกเดือน และสรุปรายงานเมือ่สิ้นปกีารศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ ปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

                   สั่ง   ณ   วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 

 
               (นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์) 
         ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครือ่งมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  2563 

หน้าท่ี 1 
 

 มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ด ี ดี  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

    1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด 
คำนวณ 

         ๑) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่านออก ระดับดีข้ึนไป 

 
 

96 

 
 

76 

 
 
ผลการทดสอบ RT 

๒) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                  
ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดีเยี่ยม 

 

60 50.87 สรุปผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๓) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ     
50 ขึ้นไป 

 

100 
99 
98 

100 
100 
100 

ผลการประเมินด้านการสื่อสาร 
(ทักษะภาษาอังกฤษ) 

๔) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบ 
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (NT) ด้านการคำนวณสูงกว่า
ระดับประเทศ 

 

50 38.74 ผลการทดสอบ NT 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา และการใช้
ทักษะชีวิต ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
 

100 
100 
99 

 
 

100 
100 

99.61 

 
 
ผลการประเมินดา้นการคดิ, ด้านการแก้ปัญหา 
และด้านการใช้ทักษะชีวิต  
(รายวิชาคณติศาสตร์, วิทยาศาสตร์,  
การงานอาชีพ และสุขศึกษาและพลศึกษา 
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หน้าท่ี 2 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         

ที่สามารถสร้างผลงานจากการเรียนวิชาหุ่นยนต์ ได้อย่างน้อยคนละ 2 ผลงานต่อปี 

 
100 

 
98.27 

 
ผลการประเมินผลงานนักเรียน 
วิชาหุ่นยนต์ (Lego)  

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ได้คะแนน    
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
99 

100 
100 

 
100 
100 

99.80 

 
ผลการประเมินด้านการใช้เทคโนโลย ี
(รายวิชาคอมพิวเตอร์) 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ 

       1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม 
เป้าหมายตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด 

           1.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไปใน  
8  กลุม่สาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

58.48 

 
 
 
 
นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ระดับ 3 
ขึ้นไปใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2) ร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แยกตาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

  
 

สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
               ระดับประถมศึกษา 
               ระดับมัธยมศึกษา 

 
78 
60 

 
77.56 
65.56 

 

      1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
               ระดับประถมศึกษา 
               ระดบัมัธยมศกึษา 

 
80 
50 

 
76 

68.04 
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หน้าท่ี 3 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ 

1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               ระดับประถมศึกษา 
               ระดับมัธยมศึกษา 

 
79 
65 

 
76.42 
64.43 

 

1.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
               ระดับประถมศึกษา 
               ระดับมัธยมศึกษา 

 
70 
70 

 
78.72 
71.47 

 

1.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
               ระดับประถมศึกษา 
               ระดับมัธยมศึกษา 

 
94 
92 

 
83.07 
78.85 

 

1.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
               ระดับประถมศึกษา 
               ระดับมัธยมศึกษา 

 
87 
73 

 
82.45 
76.04 

 

1.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
               ระดับประถมศึกษา 
               ระดับมัธยมศึกษา 

 
80 
80 

 
82.78 
75.05 

 

1.2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
               ระดับประถมศึกษา 
               ระดับมัธยมศึกษา 

 
74 
67 

 
82.46 
64.41 

 

       1.3) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ย      
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  

65 81.51 ผลการทดสอบ (O-NET) ป.6 

       1.4) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ย        
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 

30 44.94 ผลการทดสอบ (O-NET) ม.3 
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หน้าท่ี 4 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ 

       1.5) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ม ี         
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ในระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป 

40 35.13 ผลการทดสอบ (NT) ป.3 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ที่มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
82 

 
86.95 

 
นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้การงานฯ ระดับ 3 ขึ้นไป 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
    1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

                 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
       1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        
ที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ระดับดเียี่ยม 

    1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ระดับดีเยี่ยม 
    1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

                ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  
ที่มีผลการประเมินภาวะเจริญเติบโตโดยเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ์สมส่วน  
 

 
42 

 
 

80 
 
 
 

35 
 
 

80 
 

 
69 

 
 

92.84 
 
 
 

32.78 
 
 

71.97 

 
ผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพงึประสงค์ 8 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ข้อ 7 
 
 
ผลการประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ข้อ 3 
 
ข้อมูลแปลผลภาวะการเจริญเติบโตของ
นักเรียน 
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หน้าท่ี 5 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ด ี ดี  
2.1 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจน และปฏิบัติได้ มีการจัดทำ  
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศใช้ รายงานต้นสังกัด และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

 
 

 
 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้วยกระบวนการ PDCA และมี  
การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80   

 
 

 
 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       1) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และ    
ความต้องการของผู้เรียน และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย  
       2) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 วิชาต่อ
ระดบัชั้น 
       3) สถานศึกษามีกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อ
ระดับชั้น 
       4) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 20 กิจกรรมต่อปีการศึกษา  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
- โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่สอน 
- แบบสรุปรายชื่อกิจกรรมชุมนุม 
- แผนปฏิบัติงาน และรายงานผล     
การดำเนินงานโครงการ 
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หน้าท่ี 6 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ 

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

 
90 

 
 
 

 
97 

 
 
 

 
- บนัทึกสถิติผู้เข้ารับการอบรม 
- รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม 

๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

    1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย  
สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากร 
นักเรียน และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง อย่างน้อย 2 โครงการต่อปีการศึกษา  

    2) สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากร 
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 แหล่งเรียนรู้ต่อปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ตรวจสอบเอกสาร 

๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ        
การจัดการเรียนรู้  

    - สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 โครงการต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ตรวจสอบเอกสาร 



เครือ่งมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  2563 

หน้าท่ี 7 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด ี ดี  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       1) ครู ร้อยละ 95 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย       
2 ครั้ง ต่อปีการศกึษา  

2) ครู ร้อยละ 95 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีค่าเฉลี่ยผลการนิเทศภายใน  
ระดับดีข้ึนไป   

 
 

98 

 
 

84.48 

 
 
รายงานสรุปผลการนิเทศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ครู ร้อยละ 80 ใช้สื่อในการเรียนการสอนอย่างน้อย 4 หน่วยการเรียนต่อปี 

 
87 

 
100 

 
หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ครู ร้อยละ 90 มีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างน้อย  

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อภาคเรียน 

 
96 

 
100 

 
การนิเทศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      คร ูร้อยละ 85 มีการออกแบบเครื่องมือวัด และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่า 2 วิธี 
 
 
 
 

 
96 

 
100 

 
การนิเทศ 



เครือ่งมือการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  2563 

หน้าท่ี 8 
 

 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ 

๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
      ครรู้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
โดยใช้กระบวนการ PLC 

 
 

100 

 
 

100 

 
 
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้      
ประชุมสายชั้น และประชุม PLC      
การนิเทศการสอน 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี   



 


