
 



 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

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

โรงเรียนเทศบาลเมืองภู เก็ต จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๖4 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
  

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖4    
  

 
              (นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์) 
         ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา  2564 

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

ปี 2564 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
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 ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1.2.1 มคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
   1.2.2 ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   1.2.4 สุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม  
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
   2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
   ๒.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
          สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 

   ๒.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   ๒.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้    
   ๒.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
          และการจดัการเรียนรู้  

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
         ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวติได ้

 

   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้  
   3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก  
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
         การจัดการเรียนรู้ 

 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า ก  

คำนำ 
 

   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญการนำผล                
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)                  
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้     
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล             
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี  

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการประกัน 
คณุภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประจำทุกปี
การศึกษา และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง                     
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖4 เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป                          
และเป็นฐานข้อมูล รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทราบ เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  
นอกจากนี้ ยังใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน                 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสี่  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และบุคลากรทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้                 
ที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศ เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  
สำเร็จ สมบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
 
 
 

(นางสาวภคมน แก้วภราดัย) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

                
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า ข  

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง                    
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา            
มีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และบุคลากร เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติ               
ที่ตรงกัน พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงานซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรม                   
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา 2564  

การจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 และ
ประกาศค่าเป้าหมายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้        
ความเห็นชอบ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
 
 
 
 

(นายนิติธร เทพบุตร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
วันที่ 27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 

                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า ค  

 
สารบัญ 

 
  ส่วนที่                            หน้า   

• คำนำ         ก 
• ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ข 
• สารบัญ         ค 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร       จ 
• วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ      ซ 
• สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    ญ 
• ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         1 
❖ ข้อมูลทั่วไป          1 
❖ ประวัติความเป็นมาโรงเรียน       1 
❖ ข้อมูลผู้บริหาร         4 
❖ ข้อมลูครูและบุคลากร       5 
❖ ข้อมูลนักเรียน        14         
❖ สรุปข้อมูลผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   16 
❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)   21 
❖ ผลการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (RT)   25 
❖ ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ      26 
❖ ข้อมูลอาคารสถานที่       26 
❖ ข้อมูลงบประมาณ       27 
❖ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม      30 
❖ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา     31 
❖ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน     33 
❖ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา      35 
❖ ผลงานที่ประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับ   44 
❖ โครงการ / กิจกรรมพิเศษตามนโยบาย     45 
❖ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564           46 
❖ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และข้อเสนอแนะ    48   
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บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
 
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๕ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต                         
สั งกั ดสำนักการศึ กษา เทศบาลนครภู เก็ ต  กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น  กระทรวงมหาดไทย                      
โดยมีนางสาวภคมน แก้วภราดัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งแต่วันที่     
1 มีนาคม 2565 ถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน ๔1 ห้องเรียน นักเรียน ๑,259 คน พนักงานครูเทศบาล 64 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้าง
ปฏิบัติการสอน 23 คน วิทยากรประจำ 1 คน (จ้างภารกิจ 5 คน และจ้างรายได้สถานศึกษา 19 คน) พนักงาน
จ้างสนับสนุนการสอน 21 คน (จ้างภารกิจ 12 คน, จ้างทั่วไป 3 คน, จ้างรายได้สถานศึกษา 4 คน และจ้าง    
เงินชมรม 2 คน)  
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักการบริหารที่เป็นระบบ
ครบวงจรคุณภาพ ร่วมกันวางแผน (Plan: P) ร่วมกันปฏิบัติ  (Do: D) ร่วมกันตรวจสอบทบทวน  (Check: C) และ
ร่วมกันปรับปรุงพัฒนา (Act: A) อย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปมาตรฐานการศึกษา 
มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุข ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีจิตรักธรรมชาติ ร่วมมือกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม จากการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
การบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนอีโค 
สคูล (Eco-School) ระดับต้น ((ปี 2565-2568) จากกรมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามค่าเป้าหมายที่
กำหนด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า           
ค่าเป้าหมายที่กำหนด มีค่าร้อยละเฉลี่ย = 86.37 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละเฉลี่ยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด มีค่าร้อยละเฉลี่ย = 71.95 แต่ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า
เกณฑ์ค่าเป้าหมายที่กำหนด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นักเรียน 2 คน มีคะแนนผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ส่วนการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมีการบูรณาการผ่านกิจกรรม
ต่างๆ และการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อน         
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ผลสำเร็จที่ได้รับเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความร่วมมือตามระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมี
ผลการดำเนินงาน ดังนี้  
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   ผลการประเมินตนเอง   
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีระดับคุณภาพดีเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลาย              
ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการวางแผน               
การทำงานอย่างเป็นระบบ โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ที่กำหนดการพิชิตผล O-Net และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับ ติดตาม ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA)        
มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Result Based 
Management ; RBM) เพื่ อ เปาหมายในการจัดการศึกษา คือ  ผู เรียนเปนคนดี  คนเก่ ง และมีความสุข             
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ติดตามงาน และรายงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา โรงเรียนสนับสนุนให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลไกการประกันคุณภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทางสติปัญญา มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 
มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามรูปแบบการเรียน Online มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย      
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต มีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

   แผนการพัฒนาคณุภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
๑. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-4 และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษา
และพลศึกษา และการงานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ  
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านวินัย และ
การมีจิตสาธารณะ 

๒. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะ 
ยาว 5–10 ปี โดยศึกษาบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล และต้นสังกัด แผนการศึกษา
ชาติ 20 ปี ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ 
PLC  การนิเทศการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูเพื่อนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญแบบต่างๆ และเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนทั้งงานวิจัยที่
เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน รวมทั้งพัฒนางานในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๓. จัดระบบงานวิชาการให้ครอบคลุมภารกิจ วางแผนจัดระบบให้ชัดเจน ควบคุม กำกับ ติดตาม 
อย่างใกล้ชิด ด้วยกระบวนการ PDCA และมีการรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ พัฒนาหลักสูตร                        
ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม มีระบบการประเมินและรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
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   4. จัดระบบนิเทศการเรียนการสอน และช่วยเหลือครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้                       
เชิงวิชาชีพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดกระบวนการ Active Learning     
ให้นักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้  พัฒนาครูในการจัดทำเครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มี            
ความหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีการวิเคราะห์
ข้อสอบที่วัดและประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้   
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“วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ชื่อผลงาน  โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 

1. วัตถุประสงค ์
1.1  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์รู้จกัการคิดวเิคราะห์แก้ปัญหา 

และกระบวนการทำงานเป็นทีม 
1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนรู้จักค้นควา้หาความรูด้้วยตนเอง 
1.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาผลติเป็นนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวัน 

2. แนวทางการดำเนินงาน 
จากกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ         

เต็มศักยภาพประกอบกับเทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยดำเนินการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างหลากหลายตามความต้องการ    
ของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ         
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้เรียนได้ทำในสิ่งที่ชอบและถนัดจะส่งผลต่อ
การประสบความสำเร็จ 

ทางโรงเรียนจึงสำรวจความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนประกอบกับ    
ความพร้อมของครูผู้สอน จึงจัดการเรียนการสอนรายวิชา LEGO ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็น
รายวิชาเพิ่มเติม และจัดเแผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และแผนการเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในปีการศึกษา 2564 มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังนี ้

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

- การจัดการเรียนการสอน/การฝึกซ้อม/เส้นทางการแข่งขัน 
-  งบประมาณสนับสนุน 
-  การติดตาม ประเมินผล 

 3. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย มีดังนี ้
3.๑ สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติม LEGO ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         

เป็นรายวิชาเพิ่มเติม และจัดเแผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และแผนการเรียน   
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3.๒ ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี และการเขียน 
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 

๓.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี   
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.58         

3.4 ผลงานจากการเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค  
และระดับประเทศ 
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 ๔. ปัจจยัเกื้อหนุนแห่งความสำเร็จ 
4.๑ การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด 
4.๒ ความรว่มมือและความพร้อมของบุคลากร 
4.๓ การฝึกซ้อมทีต่่อเน่ือง 
4.๔ เครือข่ายความรว่มมือภาครัฐและเอกชน 
4.๕ งบประมาณที่เพียงพอ 

 ๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
  5.๒ พัฒนาหลักสตูรการเรียนวิชา Coding/วิทยาการคำนวณ  
  5.๓ สรา้งเวที/เปดิโอกาสในการเข้ารว่มการแข่งขันภายในสถานศึกษา 

 ๖.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
  6.1 การแข่งขันหุ่ นยนต์  MakeX Thailand Robotics Competition 2021 ชิงชนะเลิศ
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2564 

      - รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประถมศึกษา แข่งขันหุ่นยนต์ 
อัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้รีโมทควบคุม รุ่น MakeX Starter Primary School โดยมีผู้เข้าแข่งขัน
ทั้งหมด 19 ทีม ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ  

      - รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ 
มัธยมศึกษา แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้รีโมทควบคุม รุ่น MakeX Starter  Secondary 
School โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 21 ทีม ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ  
  6.2 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือและหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564 “Samila 
Thailand International Robotic Games 2021” ระหว่างวันที่ 23-28 ธันวาคม 2564 
        - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Robot Transporter ระดับ
ประถมศึกษา 
              - รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 3 การแข่งขันหุ่ นยนต์ประเภท  Sumo Lego ระดับ
ประถมศึกษา 

      - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Robot Transporter ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

      - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Robot Transporter ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

      - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท SUMO RC ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Robot Transporter ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Sumo ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
  ตามที่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภู เก็ต  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา        
ประจำปีการศึกษา 2564 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ                             
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีคุณภาพระดับ  ดีเลิศ 
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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 6 จำนวน ๔1 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่เศษ 
E-mail : mpm_school@hotmail.com  Website : www.mpm.ac.th   

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นโรงเรียนเทศบาลขนาดใหญ่ บนพื้นที่ ๑๓ ไร่เศษ สร้างขึ้น        
ในสมัยนายเกษม สุทธางกูร นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๓ ชั้น ยาว ๙๑.๔๐ เมตร กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ โดยรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เป็นเงิน ๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท ออกแบบก่อสร้างโดย นายพิทยา นาถกรณกุล สถาปนิกชาวภูเก็ต แต่ไม่อาจก่อสร้าง
ได้เต็มรูปแบบตามแบบที่กำหนดได้ เนื่องจากเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอ  

ปี พ.ศ.๒๕๒๑ เทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ขอเงินงบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงิน 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 ได้ของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 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    
ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก ๑ หลัง โดยสร้างต่อจากอาคาร ๑ จำนวน ๘ ห้องเรียน ชั้นล่าง                  
เป็นห้องประชุม โดยใช้เงินงบประมาณเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ปี พ.ศ.๒๕๓๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร หลังที่ 3 เพิ่มอีก ๑ 
หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเรียน
สำหรับนัก เรียนชั้ นอนุบาล , ชั้ นประถมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นประถมศึกษาปีที่  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 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 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 (นักการ,แม่ครัว) 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 ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม 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 สร้างในพื้นที่อาคาร 3 (อาคารเรืองอโนทัย) โดยได้รื้อถอนอาคาร 3                
(เรื อ งอ โนทั ย ) หลั ง เดิ ม  และก่ อสร้ า งอ าคาร  ค .ส .ล . ๔  ชั้ น  ๑ ๒  ห้ อ ง เรี ยน  ทดแทน ในพื้ นที่ 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 เพื่อปรับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่                  
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 พนกังานครู
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 
ห้องเรียน 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 

ปี พ.ศ.๒๕๖4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๔1 
ห้องเรียน ผู้บริหาร 4 คน พนักงานครู จำนวน 62 คน ผู้ช่วยครูจำนวน 5 คน พนักงานจ้างสอนจำนวน 18 คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 คน วิทยากรประจำ 1 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง และแม่ครัว) 
3 คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานจ้างเงินรายได้ จำนวน 5 คน พนักงานจ้างเงินชมรม 2 คน นักเรียนจำนวน 
๑,259 คน 
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แผนผังโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

 

2. ข้อมูลผู้บรหิาร 
๑) ผู้อำนวยการสถานศกึษา นางธนวรรณ อารีย์พงศ์  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘0-1208585  
e-mail : tanawan_1@hotmail.com  
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม ๒๕61 จนถึง 16 ธันวาคม 2564 
   ๒) ผู้อำนวยการสถานศกึษา นางสาวภคมน  แก้วภราดัย  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา  โทรศัพท์ 089-9783038  
e-mail : pat24dec@gmail.com 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 มีนาคม ๒๕65 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 เดือน 
   3) รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา จำนวน  3  คน 
       3.๑   นายเชิดศักดิ์ เพชรา  วุฒิการศึกษาสูงสดุ ครุศาสตรมหาบัณฑิต                     
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศพัท์ 081-4773298 e-mail : sak08ppy@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป  
       3.๒   นายปราโมทย ์ แตงแก้ว  วุฒิการศึกษาสูงสดุ ครุศาสตรมหาบัณฑิต                       
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศพัท์  086-2717099  e-mail : taengkaew@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารงบประมาณ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
       3.3   นางสาวภคมน  แก้วภราดัย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต          
สาขาการประถมศึกษา  โทรศัพท์ 089-9783038  e-mail : pat24dec@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารวิชาการ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

mailto:tanawan_1@hotmail.com
mailto:pat24dec@gmail.com
mailto:pat24dec@gmail.com
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3.   ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  พนักงานครูเทศบาล 

ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ  
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

1 น.ส. ภคมน  แก้วภราดัย 42/5 17 ชพ. ศษ.ม. 
การ

ประถมศึกษา 
- - 114 

2 นายเชิดศักดิ์ เพชรา 59 25 ชพ. ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
- - 114 

3 น.ส. ดนุลดา วัฑฒน 29/8 4 - ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 17 103 

4 น.ส. นรีรัตน์ ประสิทธิ์ 42/8 18 ชพ. ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 22 65 

5 นายเฉลิมพล มีดวง 38/5 15 ชก. 
ป.

บัณฑิต 
การสอน 

วิทยาศาสตร์ฯ 
(วิทย์คำนวณ) 

21 53 

6 นายธนธร ชาติกระพันธุ์ 33/10 6 - กศ.บ. 
จิตวิทยาการ

แนะแนว 
แนะแนว 14 116 

7 น.ส. รักสิตา ผลผดุง 51/8 19 ชช ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 15 132 

8 น.ส. ปฏิมา หนชู่วย 30/6 5 - กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์-

ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ฯ 19 98 

9 นายพีระพงศ์ ธราเดชสุวรรณ 46/7 19 ชพ. ศศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ฯ 20 68 

10 นางธันยพร เกตุแก้ว 55/2 29 ชพ. คบ. 
วิทยาศาสตร์

ทัว่ไป 
วิทยาศาสตร์ฯ 21 53 

11 นางวีราภรณ์ พาหน 45/10 17 ชพ. กศ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 21 109 

12 น.ส. ศิริรัตน์ รัตนกาย 48/8 18 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศกึษา 

ภาษาไทย 17 63 

13 นายบุญยง ศรชัย 42/10 18 ชพ. กศ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 13 53 
14 นายวัลลภ แป้นนวล 44 17 ชพ. ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 20 53 

15 น.ส. นันท์นภัส ปภาพันธุ์ 45/7 19 ชพ. วทบ. 
วทิยาการ

คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตรฯ์ 
(วิทย์คำนวณ) 

16 70 

16 น.ส. รีน่า เจ๊ะมูเก็ง 39/7 9 ชก. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ 16 117 

17 น.ส. ขวัญจิต บุญทอย 47/3 17 ชพ. ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 
คณิตศาสตร์ 22 58 

18 น.ส. สมฤทัย ไชยสิทธิ ์ 40/5 9 ชก. คศ.ม. 
คหกรรม

ศาสตร์ศึกษา 
การงานอาชีพ 22 102 

19 น.ส. วาสนา ฉ้วนกลิน่ 32/6 6 - ศษ.บ. 
ดนตรีคีตศิลป์

ไทยศึกษา 
ดนตรีไทย 21 54 

20 น.ส. วรัญญา เพ็งสกุล 31/8 6 - ศษ.บ. พละศึกษา 
สุขศกึษา     
พลศกึษา 

17 101 
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ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ  
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

21 นางนวลละออ พะตะวงค ์ 37/4 27 ชก. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 21 51 

22 น.ส. ปราณ ี หมิแหม 44/9 18 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 23 62 

23 นางมณฑิตา บุญสุทธิ์ 49 12 ชก. ศศ.บ รัฐศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 16 112 

24 นายอนันต์สิทธิ์ รัตนโกสม 38/11 4 - คบ. ศิลปกรรม นาฏศิลป ์ 21 66 

25 นางจิรัชญา ตันทนิส 40/10 12 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 21 86 

26 นางยุพดี วิชชาธร 53/2 24 ชพ. ค.บ. 
สุขศึกษา วิชา
โทนาฏศิลป์ 

ภาษาไทย , 
วิทยาศาสตร์ฯ 

18 54 

27 นายคอเลด เจ๊ะเล็ม 46/1 18 ชพ. ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 
คณิตศาสตร ์ 21 77 

28 นายกิตติพงศ์ เก้ือเส้ง 51/1 24 ชช. ศศ.บ. 
พลศึกษา 

โทจิตวิทยา
แนะแนว 

สุขศึกษา  
พลศึกษา 

13 53 

29 นายสำราญ ทองเจริญ 38 11 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 21 110 

30 นางปภาดา คำแสนโต 54/6 24 ชพ. ค.บ. สุขศึกษา 
คณิตศาสตร ์

การงานอาชีพ 
16 77 

31 นายซะห์รุลอัสมาน วาเด็ง 31 5 - 
วท.บ. 
(ศษ) 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ฯ 21 88 

32 นายสุนทร โอพั่ง 44/9 17 ชพ. 
ค.ม. หลักสูตรและ

การสอน 
คณิตศาสตร ์ 20 53 

      
ศศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
   

33 น.ส. จริยา สมศักดิ ์ 37/3 9 ชก. 
ศษ.ม. 

 
การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) 

11 108 

34 นายคเชนทร ์ แดงกัลยาณวัจน์ 55/5 29 ชพ. กศ.บ 
ดุริยางค
ศาสตร ์

ศิลปะ 
(ดนตรีไทย) 

18 39 

35 น.ส. สาลิน ี เพชรสุก 49/5 17 ชพ. ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ฯ 
การงานอาชีพ 

16 54 

36 นางประภาพร ทองดี 43/6 17 ชก. ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ฯ 14 114 

37 น.ส. นงลักษณ์ ทองประดับ 45/4 17 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

 
วิทยาศาสตร์ฯ 16 89 
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ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ  
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

38 น.ส. รอกีเย๊าะ เจ๊ะโซะ 34/9 5 - ศศ.บ. 

บรรณารักษ์ 
ศาสตรและ
สารสนเทศ

ศาสตร์ 

ภาษาไทย 17 82 

39 น.ส. มยุรี จัน่แค้น 44/5 17 ชพ. ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ฯ 13 104 

40 น.ส. รัตนาภรณ์ รัตนสุรการย ์ 45/11 17 ชพ. ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 
คณิตศาสตร ์ 19 39 

41 น.ส. สุภารัตน์ ถิรสัตยวงศ์ 50/5 17 ชพ. ค.บ. 
คหกรรม

ศาสตร์ทัว่ไป 
การงานอาชีพ 24 51 

42 น.ส. กฤตญา มะลิเครือ 44 17 ชพ. ศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
โทนาฏศิลป์ 

ภาษาอังกฤษ 22 51 

43 น.ส. สุรัชฎา ทองพริก 45/10 17 ชพ. ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 14 51 

44 นางปุณยนุช โภชนาธาร 45/9 17 ชพ. ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ฯ 
17 77 

45 น.ส. วรรณดา ชูเกิด 51/4 17 ชก. ค.บ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป ์ 14 21 

46 น.ส. เกศสยาม ตันมณีประเสริฐ 43/6 17 ชพ. ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 
ภาษาไทย 

การงานอาชีพ 
20 59 

47 นางศศิกานต์ แซ่ตัน 45/11 17 ชพ. ค.บ. 
การ

ประถมศึกษา 
ภาษาไทย 17 66 

48 นางณัฐกฤตา บัวซ้อน 44/6 17 ชพ. ค.บ. ธุรกิจศึกษา การงานอาชีพ 17 76 

49 น.ส. เมธาวี สมรักษ ์ 29/1 4 - ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
คู่สังคมศึกษา 

ภาษาองักฤษ 25 126 

50 น.ส. กุสุมาลย์ ภารสำราญ 37/11 9 ชก. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาองักฤษ 22 121 

51 น.ส. ลดาวัลย์ ทองศรทีอง 32/8 6 - ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
วทิยาศาสตร์ฯ 
(วิทย์คำนวณ) 

16 81 

52 น.ส. กรองจติ หมุดตะเหล็บ 35/1 9 ชก. ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ฯ 19 54 

53 นางสายฝน ถิ่นเกาะยาว 35/8 8 ชก. ศศ.ม. 
เทคโนโลยี
และส่ือสาร
การศึกษา 

วทิยาศาสตรฯ์ 
(วิทย์คำนวณ) 

13 80 

54 น.ส. นวรัตน์ ตรังรัฐพิทย์ 36/5 6 - ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

22 97 
      ศศ.บ. 

เทคโนโลยี
สื่อสาร

การศึกษา 
 

55 นายเจษฎา หวันด้าเหร ่ 40/2 9 ชก. ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 

วิทยาศาสตร์ฯ 
(วิทย์คำนวณ) 

 
16 79 
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ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ  
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีจจุบัน) 

56 นายปฐมพงศ์ ธนกิจจานนท์ 35/1 9 ชก. ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ฯ 

(หุ่นยนต์) 
15 70 

57 นายธนเศรษฐ์ แซ่หนา 45/11 6 - คศ.บ. 
คหกรรม

ศาสตร์ศึกษา 
การงานอาชีพ 24 51 

58 น.ส. กนิษฐา ขำเกลี้ยง 34 6 - ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 21 128 

59 นายสมคิด เทียรพิสุทธิ์ 46/1 22 ชพ. กศ.ม. 
วัดผล

การศึกษา 
คณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตร์ฯ 
22 30 

60 น.ส. ทรงพร สานุสันต์ 32 4 - คศบ. 
หลักสูตรและ

การสอน 
ภาษาอังกฤษ 20 51 

61 นางจันทนา ประทีป ณ ถลาง 54/9 10 ชก. ค.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
ศิลปะ 21 76 

62 น.ส. ณัฐหทัย กรอบแก้ว 42/1 16 ชพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 21 63 

63 นายอภิรักษ์ ทลิกรรณ์ 38/2 6 - คบ. ศิลปกรรม ศิลปะ 20 79 
64 น.ส. พัทธนันธ ์ จันทร์นิ่ม 54/4 14 ชพ. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 15 36 

3.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล 

 
อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
งาน 
(ปี) 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จา้งด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การ
พัฒนา 

1 นายชำนาญ ทิพย์อักษร 42/6 2/11 
พธ.บ

. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
เงินรายได้
เทศบาล 

18 75 

2 น.ส. อาภาพร เรียนชัย 28/3 2/1 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ เงินรายได้
เทศบาล 

14 36 

3 น.ส. อุปสรา สมาธิ 27/4 2/3 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย เงินรายได้
เทศบาล 

17 51 

4 นายเจษฎา ธิยะภูม ิ 33/1 1/2  คบ. พลศึกษา 
สุขศึกษา  
พลศึกษา 

เงินรายได้
เทศบาล 

18 60 

5 นายวรศักดิ์ ศิริกลการ 31/11 
4 

เดือน 
คบ. ดนตรีศึกษา 

ศิลปะ 
(ดนตรีสากล) 

เงินรายได้
เทศบาล 

21 76 

6 นายอกนิษฐ ์ เห้งสวัสดิ์ 31/7 5 วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์ฯ 
(หุ่นยนต์) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

22 76 

7 น.ส. ปิญาภรณ ์ สิงห์บุญ 28/6 5 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
15 50 
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ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล 

 
อายุตัว 
ป/ด 

อายุ
งาน 
(ปี) 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จา้งด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การ
พัฒนา 

8 น.ส. วรัฐิญา สมบูรณ ์ 28/1
1 

3 คบ. คอมพิวเตอร ์
วทิยาศาสตร์ฯ 

(หุ่นยนต์) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
18 50 

9 น.ส. รุจาวดี อุดมลาภ 29/8 5 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
18 80 

10 น.ส. หนึ่งฤทัย มีชัย 24/7 3   คบ. แนะแนว แนะแนว 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
14 68 

11 น.ส. โมริยาห ์ ทรงศิลป์ 63/2 2/8 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
22 55 

12 นายทรงกรด รักษามั่น 25/10 2/8 คบ.  ดนตรีศึกษา 
ศิลปะ 

(ดนตรีสากล) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
24 32 

13 นายธีรภัทร สุมา 27/3 2/8 คบ. พลศึกษา 
สุขศึกษา พลศึกษา 

(กรีฑา) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
16 31 

14 น.ส. จันจิรา ใหม่ยิ้ม 29/4 2/8 คบ. พลศึกษา 
สุขศึกษา พลศึกษา 

(ฟุตซอล) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
22 69 

15 น.ส. สวรส นุชม่วง 25/7 1/6 คบ. เคม ี
วิทยาศาสตร์ฯ 

(เคม)ี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
20 86 

16 นายธีรยุทธ คงขาว 25/8 1/6 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
21 113 

17 น.ส. เยาวลักษณ์ เสนาสวัสดิ์ 25/8 1/4 คบ.  คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
20 48 

18 น.ส. ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข 39 1/5 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
19 59 

19 นายรัตพล ณ นคร 26 1/2  ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา พลศึกษา 

(ฟุตซอล) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
18 74 

20 นายณัฐพล ปานชนะ 30 
11 

เดือน 
วท.บ
(ศศบ) 

ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์
เงินรายได้

สถานศึกษา 
15 88 

21 นายหรรษกร ทวีรส 23/8 
10 

เดือน 
คบ.  คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

23 98 

22 นายภาสกร ปัจฉิมนันท์ 23 
10 

เดือน 
ศศ.บ ดนตรีไทย ดนตรีไทย 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

6 18 

23 น.ส. รพีพรรณ มากม ี 24 
9 

เดือน 
วท.บ

. 
คหกรรม 
ศาสตร์ 

การงานอาชีพ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
24 30 

24 นายภาคภูม ิ เปล่ียนสำโรง 24 4  ม.6 - 
วิทยาศาสตร์ฯ 

(หุ่นยนต์) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
16 - 
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 3.3  พนักงานจ้าง / ลูกจ้าง (สนบัสนุนการสอน) 
 

ที ่ ช่ือ – ชื่อสกุล อายุตัว 
ป/ด ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงนิ 

๑ นายสิริเทพ โภชนาธาร 42/3 ลูกจ้างประจำ ศษ.ม บริหารการศึกษา นักการ เงินอุดหนุนจากกรม 

๒ นายกิตติพงษ ์ เจินทำ 41/9 พนง.ภารกิจ 
บธ.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ งานเทคโนฯ เงินรายได้เทศบาล 

๓ น.ส. ฐิติมา ศรีวิโรจน์ 40/5 พนง.ภารกิจ ศศ.บ 
อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว 
งานธุรการ 

เงินรายได้เทศบาล 
๔ น.ส. ฐิติรัตน ์ มณรีัตน์ ๓6/6 พนง.ภารกิจ วท.บ สาธารณสุขชุมชน งานอนามัย เงินรายได้เทศบาล 

๕ น.ส. รัตนศิร ิ จิงู 33/8 พนง.ภารกิจ วท.บ 
การจัดการ
สารสนเทศ 

บรรณารักษ์ 
เงินรายได้เทศบาล 

๖ น.ส. ชนัญธิดา หลงรักษ์ ๓7/9 พนง.ภารกิจ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การเงินฯ เงินรายได้เทศบาล 
7 น.ส. สุกัญญา    ศรีสมุทร 32 พนง.ภารกิจ คบ. วิทยาศาสตร์ งานธุรการ เงินรายได้เทศบาล 
8 น.ส. อาทิตชฎา คงศักดิ ์ 27/6 พนง.ภารกิจ บธ.บ. การตลาด งานพัสดุ เงินรายได้เทศบาล 

9 น.ส. สิริวรรณ ใจเฟือย 34 พนง.ภารกิจ บธ.บ. 
บริหารธุรกิจ 

(สารสนเทศธุรกิจ) 
งานธุรการ เงินรายได้เทศบาล 

10 น.ส. พรทิพย ์ คงจีน 31 พนง.ภารกิจ ศป.บ. 
คอมพิวเตอร์

กราฟฟิก 
คอมพิวเตอร ์ เงินรายได้เทศบาล 

11 น.ส. พรประภา สองแกระ 22 พนง.ภารกิจ ปวช. การบญัชี การเงินฯ เงินรายได้เทศบาล 
12 น.ส. วรนิษฐา ด่านยุทธพลชยั 28 พนง.ภารกิจ ปวส. การบัญชี พัสดุ เงินรายได้เทศบาล 

13 นายธงไท อินทผลา 28 พนง.ภารกิจ วท.บ 
การจัดการ
สารสนเทศ 

บรรณารักษ์ เงินรายได้เทศบาล 

14 นางใจทิพย์ จันทร์แปลง ๕6/10 พนง.ทัว่ไป ป.๖  - แม่ครัว รายได้เทศบาลฯ 
15 นายวัชระ กรุงแก้ว 43/10 พนง.ทัว่ไป ป.บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ นักการ รายได้เทศบาลฯ 
16 นางวิภา ขำคม 47/4 พนง.ทัว่ไป ป.๖ - นักการ รายได้เทศบาลฯ 
17 นางยุพด ี หงส์วงศ์ไพศาล 52/9 ลูกจ้าง ป.๖ - ขายคูปอง รายได้สถานศึกษา 
18 นางฟองจันทร์ ธรรมหมื่นยอง 62/9 ลูกจ้าง ป.๖ - แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
19 นางมลิวัลย ์ สถาวร 58/4 ลูกจ้าง ป.๖ - แม่ครัว รายได้สถานศกึษา 
20 น.ส. วรันยา แว่ข้อ 46/4 ลูกจ้าง ป.๖ - แม่ครัว รายได้สถานศึกษา 
21 นายนุกูล พิมอาจหาญ 42 ลูกจ้าง ป.6 - นักการ รายได้สถานศึกษา 
22 นายฆฤต ไชยภักด ี 37 ลูกจ้าง ม.6 - นักการ ชมรมผู้ปกครอง 
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3.4  สรุปจำนวนบุคลากร 
  3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวฒุิการศึกษา 
 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผูอ้ำนวยการ - - 1 - 1 
รวม - - 2 - 2 

2. สายงานการสอน      
- พนักงานครู - 42 20 - 62 
- ผูช่้วยครู - 5 - - 5 
- พนักงานจ้าง(สอน) - 18 - - 18 
- อื่นๆ (ระบุ) 1 - - - 1 
รวม 1 65 20 - 86 

3. สายงานสนับสนุนการสอน      
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 9 1 - 12 
- พนักงานจ้างทั่วไป 3 - - - 3 
- ลูกจ้างประจำ - - 1 - 1 
- พนักงานจ้างเงนิรายได้ 5 - - - 5 
- อื่นๆ (ระบุ) 2 - - - 2 
- รวม 11 9 2 - 23 
- รวมทัง้สิ้น 11 74 24 - 111 
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3.4.2 จำนวนครจูำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 11 12.79 19 
คณิตศาสตร์ 9 10.47 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 23.26 17 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 11.63 17 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 9.30 17 
ศิลปะ 10 11.63 18 
การงานอาชีพ 6 6.98 18 
ภาษาต่างประเทศ 10 11.63 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 2 2.33 14 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 86 100  
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4. ข้อมลูนักเรียน (ณ  วันที่ 10 มิ.ย. ปีการศึกษา 64) 
 

4.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 64 ทั้งสิ้น 1,259 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ป.๑ 2 36 22 58 29 

ป.๒ 1 12 13 25 25 

ป.๓ 1 9 16 25 25 

ป.๔ 4 60 62 122 31 

ป.๕ 4 68 54 122 31 

ป.๖ 4 70 62 132 33 

รวม 16 255 229 484 30 

ม.๑ 6 120 85 205 34 

ม.๒ 6 114 63 177 30 

ม.๓ 7 127 102 229 33 

ม.๔ 2 38 34 72 36 

ม.๕ 2 33 18 51 26 

ม.๖ 2 15 26 41 20 

รวม 25 447 328 775 31 

รวมทั้งสิ้น 41 702 557 1,259 31 

*หมายเหตุ :  จากการรายงานระบบ LEC ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  จำนวนนักเรียนคงเหลือ 1,259 คน  
 

จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย.....2....คน หญิง......-......คน  รวม จำนวน......2......คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 14 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 39 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 2562 – 2564 

21

113

120

134

154

172

25

25

112

114

134

152

58

25

25

122

122

132

ประถมฯ 1

ประถมฯ 2

ประถมฯ 3

ประถมฯ 4

ประถมฯ 5

ประถมฯ 6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปี ก.ศ.2564
ปี ก.ศ.2563
ปี ก.ศ.2562

 

240

259

260

39

0

0

190

237

255

56

42

0

205

177

229

72

51

41

มั ยมฯ 1

มั ยมฯ 2

มั ยมฯ 3

มั ยมฯ 4
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5. ข้อมูลผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 5.1 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

ประถมศึกษา จำนวน
นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรยีนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน   
ภาษาไทย 478 222 79 77 44 32 15 8 1 0 0 378 79.08 
คณิตศาสตร ์ 478 220 77 73 46 34 19 8 1 0 0 370 77.41 
วิทยาศาสตร ์ 478 249 72 80 39 24 9 3 2 0 0 401 83.89 
สังคมศึกษาฯ 478 279 69 55 32 25 8 8 2 0 0 403 84.31 
ประวัติศาสตร ์ 478 233 84 80 43 23 6 7 2 0 0 397 83.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา 478 321 52 53 22 29 0 0 1 0 0 426 89.12 
ศิลปะ 478 345 43 42 20 16 7 2 3 0 0 430 89.96 
การงานอาชีพฯ 478 276 76 47 16 7 1 0 1 0 0 399 83.47 
ภาษาต่างประเทศ 478 320 61 45 23 10 5 11 3 0 0 426 89.12 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

มั ยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ภาษาไทย  611 185 82 65 42 71 45 100 7 14 0 332 54.34 
คณิตศาสตร์  611 61 63 49 50 71 87 114 8 108 0 173 28.31 
วิทยาศาสตร์  611 123 62 76 89 68 52 58 14 69 0 261 42.72 
ออกแบบเทคโนโลยี 611 234 106 85 43 23 21 20 3 76 0 425 69.56 
สังคมศึกษาฯ 611 205 62 78 83 70 40 18 2 53 0 345 56.46 
ประวัตศิาสตร ์ 611 198 67 53 73 54 37 16 2 111 0 318 52.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา  611 421 21 18 11 10 10 12 2 106 0 460 75.29 
ทัศนศิลป ์ 611 199 73 89 73 65 26 27 4 55 0 361 59.08 
ดนตรี-นาฏศิลป์  611 332 69 96 23 19 14 17 4 37 0 497 81.34 
การงานอาชีพฯ 611 156 193 98 109 20 12 9 4 10 0 447 73.16 
ภาษาอังกฤษ  611 178 65 80 71 44 40 37 64 32 0 323 52.86 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรยีนที่
เข้าสอบ 

มั ยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน  
ภาษาไทย  163 29 29 48 35 15 0 0 0 7 0 106 65.03 
คณิตศาสตร์  163 95 34 24 6 0 0 0 0 4 0 153 93.87 
วิทยาศาสตร์  163 48 22 25 24 32 6 2 4 0 0 95 58.28 
ออกแบบและเทคโนโลยี  163 78 9 13 13 13 9 12 7 9 0 100 61.35 
สังคมศึกษาฯ  163 69 29 30 12 6 6 2 1 8 0 128 78.53 
ประวัติศาสตร์  163 22 55 39 17 13 5 4 8 0 0 116 71.17 
สุขศึกษาและพลศึกษา  163 121 16 6 5 4 2 7 2 0 0 143 87.73 
ดนตรี-นาฏศิลป์  163 115 16 4 2 0 9 17 0 0 0 135 82.82 
การงานอาชีพ  163 76 12 15 12 9 8 14 0 17 0 103 63.19 
ภาษาอังกฤษ  163 67 30 26 12 10 7 1 1 9 0 123 75.46 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

มั ยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ภาษาไทย  613 114 60 56 44 41 33 70 47 148 0 230 37.52 
คณิตศาสตร์  613 93 57 61 69 72 56 95 77 33 0 211 34.42 
วิทยาศาสตร์  613 75 51 84 88 83 57 89 65 20 1 210 34.26 
วิทยาการคำนวณ 613 195 70 86 48 55 27 12 91 29 0 351 57.26 
สังคมศึกษาฯ 613 181 44 49 55 55 53 126 40 10 0 274 44.70 
ประวัติศาสตร์  613 172 38 39 30 32 29 52 206 15 0 249 40.62 
สุขศึกษาและพลศึกษา  613 337 77 34 27 21 9 18 3 87 0 448 73.08 
ทัศนศิลป์  613 271 67 52 29 35 26 103 8 22 0 390 63.62 
ดนตรี-นาฏศิลป ์ 613 247 76 122 45 53 38 9 5 18 0 445 72.59 
การงานอาชีพฯ 613 230 76 52 47 51 54 72 7 24 0 358 58.40 
ภาษาอังกฤษ  613 240 43 59 42 34 36 47 46 66 0 342 55.79 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรยีนที่
เข้าสอบ 

มั ยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน  
ภาษาไทย 2 162 23 25 44 36 16 1 0 0 17 0 92 56.79 
คณิตศาสตร์ 2 162 83 25 16 16 4 6 11 1 0 0 124 76.54 
วิทยาศาสตร์ 2 162 16 10 11 17 33 29 28 3 15 0 37 22.84 
วิทยาการคำนวณ 1 162 89 8 8 10 1 11 20 1 14 0 105 64.81 
สังคมศกึษาฯ 2 162 52 30 39 16 7 5 4 3 6 0 121 74.69 
ประวัติศาสตร์ 2 162 9 26 40 30 27 13 8 2 7 0 75 46.30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 162 132 5 7 7 0 6 2 3 0 0 144 88.89 
ทัศนศิลป์ 1 162 137 20 5 0 0 0 0 0 0 0 162 100.00 
การงานอาชีพ 2 162 72 5 7 9 12 6 24 0 25 2 84 51.85 
ภาษาอังกฤษ 2 162 44 32 30 13 13 9 7 2 12 0 106 65.43 
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 

6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร ์

ระดับโรงเรียน 63.91 61.40 47.04 39.47 

ระดับจังหวัด 54.13 48.91 40.11 36.91 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 49.10 38.05 35.62 33.48 

ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 

 
 

 

หมายเหตุ : นักเรียนเข้าสอบ จำนวน 71 คน  (นักเรียนทั้งหมด จำนวน 132 คน) 
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6.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 74.62 63.91 -10.71 
ภาษาอังกฤษ 68.91 61.4 -7.51 
คณิตศาสตร์ 45.78 47.04 +1.26 
วิทยาศาสตร์ 49.50 39.47 -10.03 
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6.2 ระดับชั้นมั ยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
6.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

ระดับโรงเรียน 53.35 31.45 22.34 29.72 

ระดับจังหวัด 58.62 38.34 30.43 34.89 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 46.92 28.04 21.55 29.68 

ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 

 
 

 
หมายเหตุ : นักเรียนเข้าสอบ จำนวน 31 คน  (นักเรียนทั้งหมด จำนวน 229 คน) 
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6.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมั ยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 

รายวิชา/ปีการศกึษา 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 60.76 53.35 -7.41 

ภาษาอังกฤษ 36.02 31.45 -4.57 

คณิตศาสตร์ 21.65 22.34 +0.69 

วิทยาศาสตร ์ 30.82 29.72 -1.1 
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7. ข้อมูลผลการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านการอ่านออกเสยีง ด้านการอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

ระดับโรงเรียน 91.00 79.50 85.25 

ระดับจังหวัด 75.59 75.43 75.70 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 66.37 70.34 68.35 

ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2565  (รายชื่อมีสิทธิ์สอบ 55 คน เข้าสอบ 24 คน) 
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8. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ  

ท่ี รายการ 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑ จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย 

1,126 89.65 

๒ จำนวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

1,256 99.76 

๓ จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 2 0.16 
๔ จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 56 4.46 
๕ จำนวนนักเรียนที่มปีัญญาเลิศ 366 29.02 
๖ จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 141 11.18 
๗ จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2564) - - 
๘ จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
๙ จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น - - 

๑๐ จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร    
 ประถมศึกษา 131 99.24 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 216 94.32 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 41 100 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด (1,261 คน) 
 
9. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ท่ี 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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10. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ทีจ่ัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ไดจ้ากการรบัจ้างและที่ได้จาก      
การจำหน่ายสิ่งของ 
   3.  เงินที่ไดจ้ากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   4.  เงินที่ไดจ้ากการเรยีกเก็บเป็นค่าบำรุง
การศกึษา 
   5. เงินที่ได้จากบคุคลภายนอก เน่ืองจากบุคคล
นั้นได้รับ 
ประโยชน์จากการใช้ทรพัย์สินของสถานศึกษา
 6. เงินที่ได้จากจำหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สินบุคคล 
ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของ
สถานศึกษา 
   7. เงินดอกผลที่เกดิจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   8. รายได้อื่น ๆ 
    - ค่าคำ้ประกันสัญญา 
    - ค่าจำหน่ายใบสมัคร 
    - โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัส 
    - โครงการป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก 
 

4,593,581.96 
118,000.00 

 
 
 

4,227,315.00 
 
 
 
 

64,347.93 
 
 

38,019.03 
 
 

44,500.00 
58,000.00 
43,400.00 

3,089,442.36 
10,000.00 

 
 
 

2,978,042.36 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

58,000.00 
43,400.00 

ข. รายไดท้ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจาก
เงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเอง 
       - คา่ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

- ค่าใช้สอย 
- เงินเดือน 
- เงินค่าครองชีพ 
- เงินวิทยฐานะ 
- ค่าจ้าง 
- เงินค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 
72,236,152.59 

 
 

 
72,236,152.59 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 
- ค่าเชา่เบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 
- ค่าเชา่บ้าน 
- ค่านำ้ประปาและน้ำบาดาล 
- ค่าเบ้ียเลี้ยง 
- ค่าที่พัก 
- ค่าใช้จา่ยเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 
 

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษา 
 2.1 เงินทีไ่ดร้ับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหาร

กลางวัน,คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา, ระบบ
อนิเทอร์เน็ตโรงเรียน,  ในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา   
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน,               
ในการรณรงค ์ป้องกันยาเสพติดของ
สถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้  
สู่ประชาคมอาเซียน, ในการซ่อมแซม
อาคารเรียน,ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

 

 
 
 

2,290,500.00 

 
 
 

5,472,985.42 

2.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจดัการศึกษาท้องถิ่น โครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)  

 
2.3  เงินอุดหนนุสำหรับสง่เสริมศักยภาพ

การจดัการศึกษาท้องถ่ิน               
(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

8,000.00 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

8,000.00 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศกึษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหวัส่วนเพิ่ม (Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

  
 
 

3,621,548.00 
    

  531,190.00 
1,145,348.85 
  539,055.00 
950,120.00 

  
 
 

2,439,989.94 
 

790,280.00 
1,017,184.01 

274,315.00 
550,205.00 

รวม 85,915,496.4 85,878,554.32 

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 รายรับสูงกว่ารายจา่ย     จำนวน    36,942.08         บาท 

  เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน   14,098,258.55    บาท 
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11. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 11.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรในเขตบริการ ประมาณ 
77,728 คน โดยจำแนกเป็นเพศชาย 35,829 คน เพศหญิง 41,899 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ ชุมชนอ่าวเกใน มีครัวเรือน 97 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 438 คน นอกจากนี้ บริเวณรอบโรงเรียน                 
ยังมีสถานประกอบการ เช่น สถานบริการน้ำมันการปิโตรเลียม ธนาคาร โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง 
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง มัสยิด หมู่บ้าน มูลนิธิภูเก็ตกุศลธรรม ชุมชนแออัด ตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต 1 และ
โรงพยาบาลวชิระ 2 (สาขาหยี่เต้ง) อาชีพหลักของประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีถือศีล
กินผัก (เจี๊ยะฉ่าย)  ประเพณีพ่อต่อ (ประเพณีสารทจีน) ประเพณีไหว้พระจันทร์ เทศกาลตรุษจีน-ย้อนอดีตเมือง
ภูเก็ต และชุมชนย่านการค้าเมืองเก่า และสถาปัตยกรรมโคโรเนียล - ชิโนโปรตุกีส  
 11.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือค้าขาย                
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพทุธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลีย่ต่อครอบครัวต่อปี ๑2๐,๐๐0 - 18๐,๐๐๐ บาท  
 11.๓  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โอกาสของโรงเรียน คือ โรงเรียนอยู่ในชุมชน ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม และเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน เช่น ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง              
ย่านการค้าเมืองเก่าถนนถลาง พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว การแต่งกาย อาหารท้องถิ่น 
สถาปัตยกรรม และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้ โรงเรียนยังตั้งอยู่ใกล้สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา                     
ห้องสมุดเทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์กีฬาเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ด้านงบประมาณ              
เพื่อเป็นทุนการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้ เทศบาลนครภูเก็ตยังสนับสนุนด้านงบประมาณพัฒนา   
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   
  ข้อจำกัด โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนเมือง บริเวณรั้วด้านหลังติดคูน้ำรำรางสาธารณะที่เน่าเหม็น 
ผูป้กครองบางส่วนเป็นประชากรแฝง เป็นคนต่างถิ่น อพยพเข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต และมีการย้ายถิ่น
ฐานบ่อยครั้ง โรงเรียนขาดการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการเข้ามาสนับสนุนโรงเรียน และการ
ให้บริการแก่ชุมชน 
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12. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดง                 
ในตารางดังนี้ 
  12.1 ระดับประถมศกึษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง/ปี* 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
- ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศกึษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชพี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 80 80 80 
ภาษาตา่งประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวชิาเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

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

• จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง/ปี 
•  แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้ เรียนที่ โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลย ีดนตรีพัฒนาสมอง และ Lego หุ่นยนต์ 
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  12.2 ระดับมั ยมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 80 80 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 80 80 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 80 80 
สังคมศึกษา ๑2๐ ๑2๐ ๑2๐ 80 80 80 
- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 40 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ 40 40 40 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 40 40 40 
การงานอาชีพ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 80 80 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 880 880 560 560 520 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 120 120 120 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 720 720 720 
รวมชั่วโมง 1,280 1,280 1,280 1,400 1,400 1,400 

 
• จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     เรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,280 ชั่วโมง 
• จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรยีนทั้งปี  เท่ากับ 1,400 ชั่วโมง 

     รวม 3 ปี  ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 

แผนการเรียน/จุดเนน้การพัฒนาผู้เรียนทีโ่รงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนต้น 
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
 แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์  
 แผนการเรียนภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (วอลเลย์บอลในร่ม, วอลเลย์บอลชายหาด, เซปักตะกร้อ, 

ฟุตซอล และกรฑีา) 
 แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ  
 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรแีละศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล และนาฏศิลป)์ 

แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพเิศษ ระดับชั้นมั ยมศึกษาตอนปลาย 
 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (วอลเลย์บอล ในร่ม, วอลเลย์บอลชายหาด, เซปักตะกร้อ 

และฟุตซอล) 
 แผนการเรียนเตรียมวศิวกรรมศาสตร ์ 
 แผนการเรียนภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
 แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ  
 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรแีละศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล,  ดนตรีไทย และ

นาฏศิลป์) 
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13. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
 13.1  ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด  72 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน 26,623 เล่ม มีวารสาร
รายเดือนให้บริการ จำนวน 5 ฉบับต่อเดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ Alice for 
Windows มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในห้องสมุด จำนวน 12 เครื่อง          
มีจำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 180 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 14.15 ต่อคน ร้อยละ 14.15 ต่อปี 
ของนักเรียนทั้งหมด  
 12.2  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 19 ห้อง จำแนกเป็น 
  ๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน  1 ห้อง 
  ๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน  3 ห้อง 
  ๓) ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จำนวน  1 ห้อง 
  ๔) ห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป ์  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  3 ห้อง 
  ๑2) ห้องสหการ    จำนวน  1 ห้อง 
  ๑3) ห้องพัสดุ    จำนวน  1 ห้อง   
  ๑4) ห้องธนาคารโรงเรียน   จำนวน  1 ห้อง 
  ๑5) ห้องสื่อและเทคโนโลยี  จำนวน  1 ห้อง 
  16) ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์  จำนวน  1 ห้อง 
  17) ห้องปฏิบัติการทางเคม ี  จำนวน  1 ห้อง 
  18) ห้องปฏบิัติการทางชีววิทยา  จำนวน  1 ห้อง  
  19) ห้องการงานอาชีพ   จำนวน  1 ห้อง 
   20) ห้อง EP Lap   จำนวน  1 ห้อง 
  21) ห้อง E-Learning   จำนวน  1 ห้อง 
  22) ห้องสภานักเรียน   จำนวน  1 ห้อง 
  23) ห้องปฏิบัติการคหกรรม  จำนวน  1 ห้อง 
. 13.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จำนวน  249  เครื่อง จำแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จำนวน   ๑81  เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   จำนวน    17  เครื่อง 
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  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน    28 เครื่อง 
  4)  คอมพิวเตอร์พกพา      จำนวน    23  เครื่อง 
 

 13.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑. ศนูยก์ารเรียนรู้ธนาคารขยะ - 
2. ศูนย์การเรียนรู้รีไซเคิล - 
3. ศูนย์การเรียนรู้น้ำสกัดชีวภาพ - 
4. ศูนย์การเรียนรู้น้ำดื่มน้ำใช้เพื่อคุณภาพชีวิต - 
5. ศูนย์การเรียนรู้ผักอนามัย - 
6. ศูนยก์ารเรียนรู้โภชนาการเพื่อสุขภาพ - 
7. ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยระบบ ICT - 
8. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - 
9. พันธุ์ไม้ดอก/ไม้ประดับ - 

๑0. สนามหญ้าเทียม - 
๑1. ลานไทรและต้นไทร - 
๑2. สนามเด็กเล่น - 
๑3. สนามกีฬา - 
๑4. ห้องปฏิบัติการ - 
๑5. สวนหย่อม - 

 หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2564 เป็นการจัดการเรียนออนไลน์ ร้อยละ 51.26 

 13.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ชือ่แหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑. สนามวอลเลย์บอลชายหาด ศูนย์กีฬาสะพานหิน  250 
2. โรงยิม 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน 90 
3. สวนน้ำ Blue tree ๑ 
4. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ๑ 
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 13.6  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
  และนักเรียน  

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
จำนวน
ครัง้/ปี 

๑. 
 

๒. 
 

3 

นางวรรณพร   เสียงเอก 
 
นางสาวภัคนิจ   แซ่หนา 
 
นายสหะ  เอกธุรการ 

การทำปาท่องโก๋ ขนมสี่ขา  
และการประกอบขนมท้องถิ่น 
การทำขนมโกสุ้ย ขนมเกี้ยมโก้ย  
และการประกอบขนมท้องถ่ิน 
ความรู้ กติกา วอลเลย์บอลในร่ม 

1 
 

1 
 

90 
 

14. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 14.1 ผลงานดีเด่น 

ลำดับ คำนำหน้า ชือ่-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

 ด้านผูบ้ริหาร - - - 
 ด้านครู    

1 นางสาวปราณี  หมิแหม ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
รางวัลเหรียญทอง อันดบั 2 

19 ก.ค. 
2565 

เทศบาลนครภูเก็ต 

2 นายสมคิด  เทียรพิสทุธิ ์ ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร ์ 
รางวัลเหรียญทอง อันดบั 1 

19 ก.ค. 
2565 

เทศบาลนครภูเก็ต 

3 นางณัฐกฎตา  บัวซ้อน ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานพื้นฐานอาชีพ 
รางวัลเหรียญทอง อันดบั 2 

19 ก.ค. 
2565 

เทศบาลนครภูเก็ต 

4 นางสาวเมธาวี  สมรกัษ์ ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ 
รางวัลเหรียญทอง อันดบั 1 

19 ก.ค. 
2565 

เทศบาลนครภูเก็ต 

5 นายวัลลภ   แป้นนวล ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม  

รางวัลเหรียญทองแดง อนัดับ 1 

19 ก.ค. 
2565 

เทศบาลนครภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชือ่-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

6 นายเฉลิมพล  มีดวง ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รางวัลเหรียญทอง อันดบั 2 

19 ก.ค. 
2565 

เทศบาลนครภูเก็ต 

7 นางสาววรัญญา เพ็งสถุล ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพละศึกษา 
รางวัลเหรียญทอง อันดบั 2 

19 ก.ค. 
2565 

เทศบาลนครภูเก็ต 

ด้านนักเรียนที่มีความเป็นเลิศดา้นวิชาการ 
1 1.ด.ช.คุณธรรม  เที่ยงธรรม 

2.ด.ช.จกัรินทร์  สร้างเหมาะ 
3.ด.ญ.อัลิปรียา ตั้งวรรณกุล 
4.ด.ญ.สุธิมา  บัวซ้อน 

การแข่งขันประกวดคำขวัญ 
วันภาษาไทยแห่งชาต ิ
ได้รับรางวัลเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ 

29 ก.ค. 
2564 

กระทรวงวัฒนธรรม 

2 1.ด.ญ.วรรณรพ ี โตสารภี 
2.ด.ญ.อุสาวด ีจันทสระ 
3.ด.ญ.คุณิตา โพธิ์ศร ี
4.ด.ช.ภาสกร ออพัฒนกลุ 
5.ด.ช.พิศิษฐ์ นิธิสกุลไพศาล 
 

การแข่งขันประกวดเรียงความ
เทิดพระคุณของแม ่
ด.ญ.วรรณรพี โตสารภ ี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ด.ญ.อุสาวดี จันทสระ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
ด.ญ.คุณิตา โพธิ์ศร ี
ได้รับรางวัลชมเชย 
ด.ช.ภาสกร  ออพัฒนกุล 
ด.ช.พิศิษฐ ์นิธิสกุลไพศาล 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
การแข่งขัน 

1 ส.ค. 25๖4 สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ภูเก็ต 

 

3 ด.ญ.วรรณรพี  โตสารภ ี
 

การแข่งขันประกวดเรียงความ
เทิดพระคุณของแม ่
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ระดับประเทศ 

4 ต.ค. 2564 กระทรวงวัฒนธรรม 

4 เด็กหญิงณัฏฐา   เซ่งปุ่น กิจกรรมภาษาไทยรำลึก 
ประจำปี 2564  
รายการการแข่งขัน 
อ่านทำนองเสนาะ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เงินรางวัล 1,000 บาท 

4 ก.ย. 25๖4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชือ่-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

5 1.เด็กชายภาสกร  ออพฒันกุล 
2.เด็กชายญฐกร   ออพฒันกุล 

การสอบแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ รอบแรก  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปี 2565 
เด็กชายภาสกร  ออพัฒนกุล 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง            
วิชาคณติศาสตร ์ประถมศึกษา 
เด็กชายญฐกร ออพัฒนกลุ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
วิชาคณติศาสตร์ ประถมศึกษา 

24 เม.ย. 
2564 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศึกษา ภูเก็ต 

6 1.ด.ช.ภานวุัฒน์ กติติวงศ์สันติ 
2.ด.ช.พงศ์วรินทร์ ประทีป ณ ถลาง 
3.ด.ช.ปุณณภพ  มั่งคั่ง 
4.ด.ช.อัมรินทร ์  ตันทววีงค์ 
5.ด.ช.ปิยังกูร  ดารายนต์ 

การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรตันตรัย ทำนอง
สรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพทุธศาสนา เน่ืองในเทศกาล   
วิสาขบูชา พ.ศ.2564 ระดับภาค
คณะสงฆ์ 17 ระดับมัธยมศึกษา 
ประเภททีมชายล้วน  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เข้ารอบระดับประเทศ 

18 ก.ย. 
2564 

ศูนย์สง่เสริมศีลธรรม
วัดชัยชนะสงคราม 
กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม 

7 1.ด.ช.ภานวุัฒน์ กติติวงศ์สันติ 
2.ด.ช.พงศ์วรินทร์ ประทีป ณ ถลาง 
3.ด.ช.ปุณณภพ  มั่งคั่ง 
4.ด.ช.อัมรินทร ์  ตันทววีงค์ 
5.ด.ช.ปิยังกูร  ดารายนต์ 
 

การประกวดสวดมนต์หมูฯ่ทำนอง
สรภัญญะ ประเภททีม 5 คน 
ระดับประเทศ งานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพทุธศาสนา เน่ืองใน
เทศกาล วิสาขบูชา พ.ศ.2564 
ระดับมัธยมศึกษา  
ประเภททีมชายล้วน 
ได้รับรางวัล ชมเชยอันดบั 2 

19 เม.ย. 
2564 

ศูนย์สง่เสริมศีลธรรม
วัดชัยชนะสงคราม 
กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม 

8 1.ด.ญ.จันทมณ ี พ่วงบุตร 
2.ด.ญ.ปุญญิศา เตชะสัมผสสารกิจ 
3.ด.ญ.ดวงพร    พิริยะพฤทธิ ์
4.ด.ญ.ณัฐริกา   น้อมศักดิ์ศร ี
5.ด.ญ.ชญานิศ   ทรพัยท์วี 

การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรตันตรัย ทำนอง
สรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพทุธศาสนา เน่ืองในเทศกาล  
วิสาขบูชา พ.ศ.2564 ระดับภาค
คณะสงฆ ์17 ระดับมธัยมศึกษา 
ประเภททีมหญิงล้วน ไดร้ับรางวัล 
ชมเชยอันดับ 2 
 

19 เม.ย. 
2564 

ศูนย์สง่เสริมศีลธรรม
วัดชัยชนะสงคราม 
กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม 
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ลำดับ คำนำหน้า ชือ่-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

9 1.ด.ญ.จันทมณ ี พ่วงบุตร 
2.ด.ญ.ปุญญิศา  เตชะสัมผสสารกิจ 
3.ด.ญ.ดวงพร    พิริยะพฤทธิ ์
4.ด.ญ.ณัฐริกา   น้อมศักดิ์ศร ี
5.ด.ญ.ชญานิศ   ทรพัยท์วี 

การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรตันตรัย ทำนอง
สรภัญญะงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพทุธศาสนา เน่ืองในเทศกาล
วันวิสาขบูชา พ.ศ.2564 ระดับ
ภาคคณะสงฆ์ 17 ระดับประถม 
ประเภททีมหญิงล้วน 
ได้รับรางวัล ชมเชยอันดบั 2 

19 เม.ย. 
2564 

ศูนย์สง่เสริมศีลธรรม
วัดชัยชนะสงคราม 
กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม 

10 1.เด็กหญิงพิภัทรา  โกยสมบูรณ์ 
2.เด็กชายอมรเทพ  เซ่งปุ่น 

รายงานผลการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ 
ระดับประถมศึกษา 
1.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขัน MakeX Starter รุ่น 
MakeX Starter Primary 
School (ระดับประถมศึกษา) 
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม 
“ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไป
เข้าร่วมระดับนานาชาติ” 

25-28 
พ.ย. 2564 

ณ ศูนย์การค้า 
พาราไดซ์ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

11 1.เด็กชายภานุวัฒน์ พลพงศว์ัฒนา 
2.เด็กหญิงภัคธิมา  หินน้อย
   

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
การแข่งขัน MakeX Starter รุ่น 
MakeX Starter Primary 
School (ระดับประถมศึกษา) 
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม  

25-28 
พ.ย. 2564 

ณ ศูนย์การค้า 
พาราไดซ์ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

12 1.เด็กชายธีรวีร์ วุฒิกรณ์ทวีสิน 
2.นางสาวณิชนันทน์ สายสุคนธ์ 

ระดับมัธยมศึกษา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 
MakeX Starter รุ่น MakeX 
Starter Secondary  
School (ระดับมัธยมศึกษา)  
จากผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 21 
ทีม  “ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปเข้าร่วมระดับนานาชาติ” 

25-28 
พ.ย. 2564 

ณ ศูนย์การค้า 
พาราไดซ์ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

13 1.นายวรวิช เกิดด ี
  
2.เด็กชายเทพชัยมงคลละเอียด 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขัน MakeX Starter  
รุ่น MakeX Starter  
Secondary School  
(ระดับมัธยมศึกษา) 

25-28 
พ.ย. 2564 

ณ ศูนย์การค้า 
พาราไดซ์ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ คำนำหน้า ชือ่-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ 

ชือ่รางวัลที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

14 1.นายนฤเบศ หนูเจริญ 
2.เด็กชายปุริส จิตจันทร ์
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน MakeX Starter รุ่น 
MakeX Starter  
Secondary School (ระดับ
มัธยมศึกษา) 

25-28 
พ.ย. 2564 

ณ ศูนย์การค้า 
พาราไดซ์ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

15 1.นายนฤเบศ  หนูเจริญ 
2.นางสาวณชินันทน์ สายสุคนธ์ 

รายงานผลการแข่งขัน 
โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือและหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติประจำปี 2564 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขัน SUMO RC  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

23-28 
ธ.ค 2564 

ณ โรงแรม บีพี  
สมิหลาบีช โฮเทล
แอนด์ รีสอร์ท 
อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 

16 เด็กชายภานุวัฒน์ พลพงศ์วัฒนา รายงานผลการแข่งขัน 
โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือและหุ่นยนต์ 
ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 
การแข่งขัน Robot Transporter  
ระดับประถมศึกษา 

23-28 
ธ.ค 2564 

ณ โรงแรม บีพี  
สมิหลาบีช โฮเทล
แอนด์ รีสอร์ท 
อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 

17 เด็กชายปิยวัฒณ ์บุญธรรม รายงานผลการแข่งขัน 
โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือและหุ่นยนต์ 
ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขัน Robot Transporter  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

23-28 
ธ.ค 2564 

ณ โรงแรม บีพี  
สมิหลาบีช โฮเทล
แอนด์ รีสอร์ท 
อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 

18 1.เด็กชายวรวชิ    เกดิด ี
2.นางสาวณิชนนัทน์  สายสุคนธ์ 

รายงานผลการแข่งขัน 
โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือและหุ่นยนต์ 
ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขัน Robot Transporter  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 

23-28 
ธ.ค 2564 

ณ โรงแรม บีพี  
สมิหลาบีช โฮเทล
แอนด์ รีสอร์ท 
อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 
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ลำดับ คำนำหน้า ชือ่-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

19 เด็กชายภานุวัฒน ์พลพงศ์
วัฒนา 

รายงานผลการแข่งขัน 
โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือและหุ่นยนต์ 
ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Sumo Lego   
ระดับประถมศึกษา 
 

23-28 
ธ.ค 2564 

ณ โรงแรม บีพี  
สมิหลาบีช โฮเทล
แอนด์ รีสอร์ท 
อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 

20 1.นายนฤเบศ  หนูเจริญ 
2.นางสาวณชินันทน์ สายสุคนธ์ 

รายงานผลการแข่งขัน 
โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือและหุ่นยนต์ 
ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขัน Sumo Auto  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

23-28 
ธ.ค 2564 

ณ โรงแรม บีพี  
สมิหลาบีช โฮเทล
แอนด์ รีสอร์ท 
อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 

21 1.เด็กชายธีรวีร์ วุฒิกรณ์ทวีสิน 
2.เด็กชายพีรณัฐ กระจาย 
 

รายงานผลการแข่งขัน 
โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือและหุ่นยนต์ 
ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
การแข่งขัน Robot Transporter 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

23-28 
ธ.ค 2564 

ณ โรงแรม บีพี  
สมิหลาบีช โฮเทล
แอนด์ รีสอร์ท  
อำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 

22 เด็กชายณฐกร  ออพัฒนกุล ได้รับคะแนน O-NET  
วิชาคณติศาสตร์ 
100 คะแนนเต็ม  

27 มี.ค. 
2565 

สถาบันทดสอบทาง
การศกึษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 

23 เด็กหญิงณิชาภัทร จักรกาญจน์ ได้รับคะแนน O-NET 
วิชาภาษาอังกฤษ 
100 คะแนนเต็ม  

27 มี.ค. 
2565 

สถาบันทดสอบทาง
การศกึษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 

24 เด็กชายภาสกร ออพัฒนกุล  รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร ์
ระดับประถมศึกษา 
การทดสอบแข่งขัน 
ทางวิชาการระดับนานาชาต ิ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

2 พ.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชือ่-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ 

ชือ่รางวัลที่ได้รับ 
วันที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

25 เด็กชายณฐกร ออพัฒนกุล  
 

รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร ์
ระดับประถมศึกษา 
การทดสอบแข่งขนั 
ทางวิชาการระดับนานาชาต ิ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

2 พ.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

ด้านนักเรียนที่มีความเป็นเลิศดา้นกีฬา 
 

1 
 
นายธนัญชัย     รักษาราช 
นายนัทธพงศ ์   ทับเที่ยง 
นายวายุภัทร     ศิริรตันพันธุ ์
นายอาดีนัส      อุเส็น 
นายปิยวัฒน์  เมฆสุก 
นายธนกฤต   กาเซ็ง 
นายก้องเกียรติชัย  ชัยฤกษ์ 
นายชัยโย        ชวาลา 
นายพัฒนยุตม์   ใจห้าว 
นายสุภกิณห์   หมาดหมีน 
นายก้องภพ   จันทร์นัก 
 นายจักรกฤษณ์  วาสรัตน์ 
นายกัมปนาท   ขวัญทอง 
นายอัฟฟาร ี      ทิ้งนำ้รอบ 
นายอุสหมาน    หวังกูหลำ 

 
รองชนะเลิศอันดับ 3 

การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม 
วอลเลย์บอลเยาวชน PEA  

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
รอบคัดเลือกภาคใต ้

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 

 
5 – 11 ม.ค. 
2565 

 
กกท.จังหวดักระบ่ี 
 

2 นางสาวปกิตตา   บุญเรือง 
นางสาวกุลฑรีา   ไพรสุวรรณ 
นางสาววรรณภารินทร์ รอดช่วย 
นางสาวมุฑติา  โสมแหละ 
นางสาวรวิกานต์  ใจด ี
นางสาวศริิรตัน์   พืชนุ่น 
นางสาวภัทรศยา  เมืองวงค์ศา 
นางสาวพวงชมพู  เจริญจิตร 
นางสาวพรหมพร สพุรรณพงศ ์
นางสาวศุภัชญา  เวชสาร
นางสาววันวิวาห์ เดชแก้ว 
นางสาวณัฐณชิา บุญเรือง 
 
 

เข้ารอบ 8 ทีม 
การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม 

วอลเลยบ์อลเยาวชน PEA  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

รอบคัดเลือกภาคใต ้
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 

5 – 11 ม.ค. 
2565 

กกท.จังหวดัภูเก็ต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชือ่-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
วนัที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

3 เด็กหญิงกัญญาวีร ์สระแพง 
เด็กหญิงจุฬาลักษณ ์วิบลุศิลป ์
เด็กหญิงอันธิกา  เมืองวงค์ศา 
เด็กหญิงรุ่งนภา  เวชสาร 
นางสาวปกิตตา  บุญเรือง 
นางสาวรวิกานต ์ใจด ี
เด็กหญิงกุลฑีรา  ไพรสุวรรณ 
นางสาววรรณภารินทร์  รอดช่วย 
นางสาวมุฑติา โสมแหละ 
นางสาวศริิรตัน์  พืชนุ่น 
นางสาวภัทรศยา เมืองวงศ์ศา 
นางสาวพวงชมพู เจริญจิตร 
นางสาวพรหมพร สพุรรณพงศ์ 
นางสาวศุภัชญา   เวชสาร 

เข้ารอบ 8 ทีม 
การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน 
“เอสโคล่า” รอบคัดเลือกภาคใต ้
ณ สนามกีฬากลางจังหวดัพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง 

30 พ.ย ถึง 
8 ธ.ค 2564 

กกท.จังหวดัพัทลุง 
 

4 เด็กหญิงรุ่งนภา เวชสาร 
เด็กหญิงหัทยา ช่วยหนู 
เด็กหญิงมนัชญา บุญธี 
เด็กหญิงวรรณภารินทร์  รอดช่วย 
เด็กหญิงปกิตตา บุญเรือง 
เด็กหญิงมฑุิตา โสมแหละ 
เด็กหญิงกุลฑีรา ไพรสุวรรณ 
เด็กหญิงรวิกานต ์ใจด ี

เข้ารอบ 8 ทีม 
การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ป ีหญิง 

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน  
อายิโนะโมะโต๊ะ  

รอบคัดเลือกภาคใต ้
ณ สนามกีฬากลางจังหวดัพัทลุง  

 

24 – 31  
มี.ค. 2565 

กกท.จังหวดัพัทลุง 
 

5 เด็กชายนนทกร มิตรวงค ์
เด็กชายปรเมศน์ แกว้สุกแสง 
เดก็ชายปฏิภาณ ประสาลิกา 
เด็กชายจริเมษ ลิ่มสกุล 
เด็กชายมกรธวชั กิ่งแก้ว 
เด็กชายธนัญชัย รกัษาราช 
เด็กชายนัทธพงศ ์ทับเที่ยง 
เด็กชายอาดีนัส อุเส็น 
เด็กชายปิยวัฒน์ เมฆสุก 
เด็กชายเศรษฐพงศ บุญเรือง 
เด็กชายวายุภัทร ศิริรตันพันธุ ์
เด็กชายพรพจน์ เสานคร 
 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม  

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 
การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน  
อายิโนะโมะโต๊ะ  

รอบคัดเลือกภาคใต ้
ณ สนามกีฬากลางจังหวดัพัทลุง  

 

24 – 31  
มี.ค. 2565 

กกท.จังหวดัพัทลุง 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 43  
 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชือ่-สกุล 
ผลงาน/ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
วนัที่รับรางวัล จากหน่วยงาน 

6 นางสาวชลธิชา ทองแก้ว 
นางสาวพัชราภรณ์ เพียรชอบธรรม 

รองชนะเลิศอันดับ ๑   
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 

รุ่นประชาชน หญิง  
รายการลูกยางเพื่อชีวติ  

สตรีสิริเกศ โอเพ่นคัพครัง้ที่ 1 
ณ สนามกีฬา ม.ราฃภัฏศรีสะเกษ 

1-3  มี.ค. 
2565 

กกท.จังหวดัศรีสะเกษ 
 

7 เด็กหญิงกัญญาวีร ์ สระแผง 
เด็กหญิงวิชาณีย ์   แซ่เล่า 

ชนะเลิศ 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

ณ หาดสมิหลา จังหวดัสงขลา 

9 - 11 เม.ย. 
2565 

กกท.จังหวดัสงขลา 
 

8 เด็กชายพิสิษฐ ์ แกว้ตาทพิย ์
เด็กชายพรีะเดช ทองเหล็ง 

รองชนะเลิศอันดับ ๑   
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด  

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

ณ หาดสมิหลา จังหวดัสงขลา 

9 - 11 เม.ย. 
2565 

กกท.จังหวดัสงขลา 
 

9 นางสาวปกิตตา บุญเรือง 
นางสาววรรณภารินทร์ รอดช่วย 

ชนะเลิศ  
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ทีม A 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

ณ หาดสมิหลา จังหวดัสงขลา 

9 - 11 เม.ย. 
2565 

กกท.จังหวดัสงขลา 
 

10 นางสาวกุลฑีรา ไพรสุวรรณ 
นางสาวณัฐณชิา ชูแสง 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ทีม B 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

ณ หาดสมิหลา จังหวดัสงขลา 

9 - 11 เม.ย. 
2565 

กกท.จังหวดัสงขลา 
 

11 นางสาวชลธิชา ทองแก้ว 
นางสาวพัชราภรณ์ เพียรชอบธรรม 

ชนะเลิศ  
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 

รุ่นประชาชน ทีมหญิง 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

ณ หาดสมิหลา จังหวดัสงขลา 

9 - 11 เม.ย. 
2565 

กกท.จังหวดัสงขลา 
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 14.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 

ท่ี 
ชือ่งาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิ ีดำเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
1 โครงการสอนเสริม

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์เพื่อ
การศกึษา 

วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
รู้จักการคดิวิเคราะห์แก้ปัญหา
และกระบวนการทำงานเป็นทีม 

 ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง 
3. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถนำ
ความรูท้ี่ได้มาผลิตเป็นนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวัน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ค่าร้อยละของนักเรียน 
ชั้น ป.1 – ม.3  
ปีการศึกษา 2564  
ร้อยละ 100 ได้ฝกึฝนทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
รู้จักการคดิวิเคราะห์แก้ปัญหา
และกระบวนการทำงานเป็นทีม 
2. ค่าร้อยละของนักเรียน 
ร้อยละ 100 เกิดทกัษะการ
ค้นคว้าดว้ยตวัเอง 
3. นักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรม 1 ชิ้นต่อภาคเรียน 
เชงิคุณภาพ 
   นักเรียนมีทกัษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการ
ทำงานเป็นทีมสามารถได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  
มจีินตนาการและศึกษาคน้คว้าได้
ด้วยตวัเอง 

ขัน้เตรียมการ 
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
๒) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ / 
เป้าหมายของโครงการ 
๓) ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการทำงาน 
๔) เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
ขั้นดำเนนิการ 
1. จัดหาผูฝ้ึกสอนเพื่อ
พัฒนานักกฬีาสู ่
ความเป็นเลิศ 
2. ฝึกซ้อมก่อนทำ        
การแข่งขัน 
3. เข้าร่วม/เดินทางไปทำ 
การแข่งขัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
1. จัดทำรายงานผล      
การแข่งขัน 
2. สรุปโครงการ 

1. นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต ไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
รู้จักการคดิ
วิเคราะห์
แก้ปัญหาและ
กระบวนการ
ทำงานเป็นทีม 
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษได้รับ  
การพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
3. นักเรียน
สามารถสรา้ง
นวัตกรรม 1 
ชิ้นต่อภาคเรียน 
ร้อยละ 90.96 
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ท่ี 
ชือ่งาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิ ีดำเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่
ได้อย่างเหมาะสมและมคีวามรู้
กับการประยุกใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน  

 
๑4.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศกึษา  ได้แก่  
 ๑. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 2. โครงการบริหารจัดการขอ้มูลสารสนเทศ Q-Info ระดับโรงเรียน 
 3. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน               

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
  4. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลเมอืงภูเก็ต/กิจกรรม D.A.R.E 
  6. โครงการสง่เสริมการรักการอ่าน 
  7. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   
  8. โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 

 9. โครงการค่ายคุณธรรม และจริยธรรม 
 10. โครงการ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 11. การจัดบูรณาการการเรียนการสอนทุจริตศึกษา ในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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15. ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2564 
       ๑5.1 ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐาน / ตัวชีว้ัด / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

ปี 2564 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเ้รียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤท ิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

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  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา   
1.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

   1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
   2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
   ๒.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
          สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 

   ๒.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ  
   ๒.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้    
   ๒.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
          และการจดัการเรียนรู้  

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ด ี

   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
         ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

 

   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
         การจัดการเรียนรู้ 
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จุดเด่น 
๑. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร แผนการเรียน และกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ             

ตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ 
๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
๓. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม

ศักยภาพ 
๔. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิน่ 
๕. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหวา่งสถาบันทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน   
๖. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ สามารถดูแลช่วยเหลือ 

ส่งเสริมนักเรียนได้ตามคววามเหมาะสม 
จุดทีค่วรพัฒนา 

๑. การพัฒนาครู และนักเรียนในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู 
๓. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน เครื่องมือที่ใช้การวัดและประเมินผล และการ

วิเคราะห์แบบทดสอบ 
4. พัฒนาครูผู้สอนดว้ยกระบวนการนิเทศโดยใช้รปูแบบ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน สามารถ

นำไปแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพือ่สูก่ระบวนการวิจัย
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16. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
   ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมั ยมศึกษา) 

นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบง่ชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   ผู้เรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี ๑๐.๐๐ ๙.๗๒ ดีมาก 

1.1 ผู้เรยีนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มคีวามปลอดภัย 

5.00 4.72 ดีมาก 

1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   ผูเ้รียนมีคุณ รรม จริย รรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๐ ดีมาก 

2.1  ผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 4.00 3.94 ดีมาก 

                   2.2 ผู้เรียนมีเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4.00 3.96 ดีมาก 

2.3 ผู้เรยีนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2.00 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   ผู้เรยีนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๙.๙๘ ดีมาก 
                   3.1 ผูเ้รียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยี 
                         สารสนเทศ 

5.00 4.98 ดีมาก 

                   3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทัง้ใน 
                         และนอกสถานที่ 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที่ ๔   ผู้เรยีนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 
                   4.1 ผู้เรยีนมีความสามารถด้านการคิด 5.00 4.79 ดีมาก 

                   4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 5.00 4.99 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๕   ผลสัมฤท ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๖๕ พอใช้ 
                   5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         ภาษาไทย ในระดับชัน้ ป.6 และ ม.3 

2.50 0.95 ต้องปรับปรุง 

                   5.2 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 

2.50 1.02 พอใช้ 

                   5.3 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ 
                         วิทยาศาสตร์ ในระดับชัน้ ป.6 และ ม.3 

2.50 1.58 ดี 

                   5.4 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ 
                         สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.6และ ม.3 

2.50 1.13 พอใช ้

                   5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 

2.50 1.09 พอใช้ 

                   5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         ศิลปะ ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 

2.50 1.08 พอใช้ 

                   5.7 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 

2.50 1.16 พอใช้ 

                   5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         ภาษาต่างประเทศ ในระดับชัน้ ป.6 และ ม.3 

2.50 0.64 ตอ้งปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที ่๖   ประสิท ิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

                   6.1 ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมั ยมศึกษา) 

นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ระดับ 
คุณภาพ 

6.2 กระบวนการจัดการเรยีนรู้ของครู 5.00 4.00 ดี 
ตัวบง่ชี้ที ่๗   ประสิท ิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
                   7.1 ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการตามบทบาทหน้าทีข่อง 
                         ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.00 2.00 ดีมาก 

                   7.2 ประสทิธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.00 0.80 ดีมาก 

                   7.3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 2.00 2.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                   และตน้สังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๔ ดีมาก 

                   8.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                         ของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปี ล่าสุด 

2.50 2.44 ดีมาก 

                   8.2 ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง  2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พันธกิจ      

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐   ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

                   11.1 คะแนนเชิงคุณภาพ 2.00 2.00 ดีมาก 

                   11.2 คะแนนพัฒนาการ  3.00 3.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคลอ้งกับแนวทาง                   
การปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

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

๑) สถานศึกษาควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมงหรือรายคาบให้ชัดเจน จัดทำการวิจัย                  
ในชั้นเรียนอย่างตอ่เน่ือง และควรจัดกิจกรรมเสริมสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถสงูเป็นพิเศษ 

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

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

๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดการสอนได้บันทึกหลังสอนให้ครบทุกด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล ตลอดจนความรู้และพฤติกรรมชองผู้เรียนและนำผลไปจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 
 

๔. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรทำแผนพัฒนาคุณภาพ กำหนดโครงการพัฒนาเป็นรายมาตรฐาน มีกิจกรรมชัดเจน                
มีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรม หรือมีค่าเป็นร้อยละ เปรียบเทียบผลสำเร็จได้กับคุณภาพที่ผ่านมาเพื่อให้ประเมินการพัฒนา
ได้ชัดเจน และตัวชี้วัดสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ ดำเนินการภายใน ๑ ปี 

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

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

กรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
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17. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือ่ง 

สถานศึกษาได้นำผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี ้

สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ และแผนปฏบิัติการประจำปีการศึกษา โดยร่วมกันกำหนดโครงการและกิจกรรมจากสภาพปัญหาและ
ความต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และความต้องการของชุมชน พัฒนาโครงการและกิจกรรม    
เป็นรายมาตรฐาน มีกิจกรรมชัดเจน โดยร่วมกันกำหนด ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละปี            
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของโรงเรียน มีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
ผลสำเร็จกับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนได้จริง  

สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
ต่างๆ ทั้งในส่วนของฝ่าย/งาน การกำหนดโครงการและกิจกรรมตามมาตรฐานและค่าเป้าหมายที่กำหนด เพื่อ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ให้ครูและบุคลากรเข้าใจกลไกของระบบประกันคุณภาพ ทุกคนเป็นบุคคลสำคัญของ
ระบบประกันคุณภาพ ร่วมกันกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจ                  
ในระบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน กับสถานศึกษา โดยจัด
ให้มีคณะกรรมการงานสัมพันธช์ุมชน ดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน กับสถานศึกษา  
เพื่อสนบัสนุนทางวิชาการ งบประมาณ และร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สถานศึกษาพัฒนาครู ให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ เรียนรู้ร่วมกันของครู และ
ผู้บริหาร  ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาตนเองเพื่อศิษย์ 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 
การสอนของเพื่อนครู เช่น การแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ และการอ่านเอาเรื่อง/การจับใจความสำคัญของนักเรียน
ในการเรียนภาษาไทย โดยดูที่สาเหตุของปัญหา แล้วหาแนวทางแก้ปัญหา จากนั้นสรุปแนวทางการแก้ปัญหา
สำคัญ นำแนวทางที่สรุปเพื่อนำไปแก้ไขปัญหา มาช่วยกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
วางแผนการพัฒนานักเรียน และตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเน่ือง 

ส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดให้ชัดเจน ให้ครูบันทึกผลหลังการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล ตลอดจนความรู้และพฤติกรรมของนักเรียน และนำผลไปพัฒนานักเรียนต่อไป      
มีการนิ เทศการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน                  
เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมเสริมสำหรับผู้เรียน เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมบูรณา
การวันสำคัญต่างๆ และกจิกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อมในการทดสอบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง   



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 52  
 

 

18. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
  18.๑  การบริหารจดัการศึกษา  

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย โดยแบ่งเป็นฝ่ายบริหาร
วิชาการ ฝ่ายบริหารบุคลากร ฝายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 

๑. ด้านวิชาการ เปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาหรือการดำเนินการ 
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัด       
การเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล  และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

  ๒. ด้านงบประมาณ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทศบาลนครภูเก็ต การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
เป็นแผนในการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การรายงานผล              
การเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากร             
เพื่อการศึกษา การวางแผนพัสดุ การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง 
ที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเทศบาลนครภูเก็ต การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหา
พัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน        
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง การจัดทำบัญชีการเงิน    
การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน การดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

  ๓. ด้านบุคลากร การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมให้สถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิด       
ความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การออกจากราชการ การจัดระบบ
และการจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม การขอรับใบอนุญาต                   
การพัฒนาครูและบุคลากร 

  ๔. ด้านการบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร        
ใหบริการบริหารงานอื่น  ๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีภารกิจการประสานงาน  
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และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การดำเนินงานธุรการ การจัดทำสำมะโนผู้เรียน การรับนักเรยีน การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานปกครองและควบคุมความประพฤติ
นักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของนักเรียน 

  ผู้ บ ริ ห า รยึ ด ห ลั ก ก ารบ ริห ารแบ บ มุ่ ง ผ ลสั ม ฤท ธิ์  (Result Based Management ; RBM)             
เพื่อเปาหมายในการจัดการศึกษา คือ ผูเรียนเปนคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแต่ละฝา่ยมีกระบวนการทำงาน 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 เพื่อการทำงานที่ชัดเจน มีการกำหนดตัวบ่งชี้                   
ที่สามารถวัดได้ เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับปีที่ผ่านมาได้                      
มีการจัดสรรงบประมาณให้ฝ่าย งาน ใช้ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงเรียนรับรู้ว่า
เป้าหมายที่โรงเรียนคาดหวังคืออะไร ทุกคนจึงร่วมมือกันทำงานเพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ    
ต่อผลงาน มีการกระจายอำนาจการตัดสนิใจ การบริหารงบประมาณ บริหารคนสูฝ่่าย/งานเป็นลำดับเพื่อใหส้ามารถ 
ทำงานบรรลุผลได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม เปิดโอกาสให้ครู ซึ่งเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดีได้เป็นผู้แก้ปัญหา และ
สะสมประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำต่อไป ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน แก้ปัญหาการทำงาน       
ที่ล่าช้าแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กร
คือ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความมุ่งมั่นจะทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
และใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) กำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล                            
และมีการปรับปรุงแก้ไข เป็นวงจรต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จที่คาดหวัง และเพื่อแสวงหาสภาพที่ดีกว่า 
ประกอบด้วย ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นเตรียมการเพื่อจะทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมาย 
จัดทำแผนตามเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และการประเมินผล                  
ขั้นการดำเนินงานตามแผน (Do) ได้แก่ การดำเนินงานต่อเนื่องจากการวางแผน โดยมีการอบรม ประชุมชี้แจง 
มอบหมายงานให้ครู และบุคลากรรับผิดชอบ และให้การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร และ
ดำเนินการนิเทศ แนะนำ กำกับ ติดตาม เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ขั้นการตรวจสอบ (Check) ได้แก่ 
การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยจัดให้มีการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 
กิจกรรม วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับการดำเนินงานตามแผน 
เพื่อจะทราบว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในครั้งต่อไป ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Act) ได้แก่ การนำผลการวิเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุที่ เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ ไข  และหากผลการดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย                           
จะเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานครั้งต่อไปให้เหมาะสม ถ้าผลการประเมินงานสำเร็จ                        
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ตามเป้าหมาย ในการวางแผนครั้งต่อไปต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้สูงข้ึนเพื่อให้เกิดการพัฒนา และจัดทำรายงาน
ไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้ครูและบุคลากรรับรู้ และปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้อง 
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โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางสาวภคมน แก้วภราดัย 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและคร/ูศิษย์เก่า 

รักษาการในตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ 

นางประภาพร  ทองด ี
 

รักษาการในตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารบุคลากร 

นางสาวมยุรี จั่นแค้น 
 
 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
นายเชิดศักดิ์  เพชรา 

รักษาการในตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

นายบญุยง  ศรชัย 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
นางประภาพร  ทองดี 

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร 
นางสาวมยุรี จั่นแค้น 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวจริยา  สมศกัดิ์ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
นายบุญยง  ศรชยั 

- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- งานบริหารส่ือและแหลง่เรียนรู ้
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 
- งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
- งานวิจัยในชั้นเรยีน 
- งานนิเทศการสอน 
- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนว 
 

- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- พจิารณาความดีความชอบ 
- การปฏิบัติงานของครู 
- สวสัดิการครู 
- การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
- ทะเบียนประวัติ 

- งานกิจการนักเรยีน 
- งานปกครองนกัเรียน 
- งานสมัพันธ์ชมุชน 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
 

- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
   เพื่อการศึกษา 
- งานอาคารสถานที่ 
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 18.2 วิสัยทัศน์ พัน กิจ ยุท ศาสตร์ กลยุท ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

สิง่แวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

   พัน กิจ 
๑.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

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

  ๗.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะด้านต่างๆ                        
             ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

 ยุท ศาสตร์และกลยุท ์ 
 

ยุท ศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หนว่ยงานทีร่ับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์ 
พั ฒ น าคุณ ภ าพ และ
มาตรฐานการศึ กษา                 
สู่ความเป็นเลิศ 

1.1 กลยุทธ์ หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน มีทักษะชีวิต สามารถ
แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของตนเอง และกลุ่มประเทศอาเซียน 

1.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมสนับสนุน  พัฒนาศักยภาพนักเรียน                
ทุกกลุ่มในทุกด้ านแบบบู รณาการ โดยยึดคุณธรรม                 
นำความรู้ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ดี เก่ง และมี
ความสุข 

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี
ความ เป็ น เลิศด้ านคณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยี 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ฝ่ายงบประมาณ 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
ฝ่ายงบประมาณ 
 
ฝ่ายวิชาการ 

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

2.1 กลยุทธ์ สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมบทบาทภาคี
เครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานภาครัฐ 

ฝ่ายงบประมาณ 

3. ยุทธศาสตร์ 
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สวัสดิการ 
ความก้าวหน้าในอาชีพรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่ายบุคลากร 

4. ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาอาคารสถานที่  
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
วัสดุอุปกรณ์ 

4.1 กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์
4.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอน เคร่ืองมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ฝ่ายงบประมาณ 
ฝ่ายวิชาการ 
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  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

  1. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยการปรับใช้รูปแบบโรงเรียนเป็นฐาน และจัดองค์กร  
การบริหารสถานศึกษา เพื่อให้ครอบคลุม คล่องตัวและทันสมัย ดำเนินการทำแผน วิเคราะห์ เพื่อเป้าหมาย                  
ของงาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผน การบริหารและการจัดการในการสอน  
รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการนิเทศภายใน จัดระบบการกำกับ  ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนนำระบบการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนามาตรฐาน 
สถานศึกษาให้เปน็ที่ยอมรับของชุมชน 

   2. สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน              
การบริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นความสมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการ
และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาระบบดังกล่าว 

  3. ส่งเสริมสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างขวัญ
กำลังใจและความมั่นคงในอาชีพและชีวิตส่วนตัวโดยจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น เยี่ยมบุคลากร และญาติสนิท           
ที่เจ็บป่วย จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และทัศนศึกษาดูงานประจำป ี

  4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สร้างแหล่งเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระ ทั้งภายใน และ
ภายนอก เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้ งจัดสร้างอาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภค                        
ให้ได้มาตรฐาน 

  5. สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ชุมชนและองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมให้มีส่วนร่วมเพื่ อสนับสนุน                          
การดำเนินงานให้มีความคล่องตวั มีระบบการจูงใจการทำงานที่เหมาะสมทั้งขวัญ และกำลังใจ สวัสดิการต่างๆ 

 

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
      วินัยด ี มีวิชา กีฬาเด่น 
 
  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    โรงเรียนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 1.  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้   
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมเพิ่มเติมตามนโยบายและจุดเน้น มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน                     
และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมตะกร้านักอ่าน กิจกรรมหนังสือ
สัญจร กิจกรรมป้ายนิเทศ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมเขียนตามคำบอก 
กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้นักเรียน ชั้น ป.๑ - ป.๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา ด้วยโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมให้นักเรียน
ทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนการสอน 
และโครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา  
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภู เก็ต จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม                      
และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ยึดถือความเป็นไทย เช่น โครงการคุณธรรม และจริยธรรม โครงการส่งเสริม
ระเบียบวินัย โครงการสภานักเรียน โครงการสารวัตรนักเรียน โครงการส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย เช่น 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
เช่น โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทต่างๆ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม อย. น้อย กิจกรรม อสร./ยสร. 
กิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี กิจกรรมทดสอบสรรถภาพทางกาย กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมการ
ให้บริการและคัดกรองโรค กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน และโครงการอาหารกลางวัน  
   ผลการดำเนินงาน  
   จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเฉลี่ย              
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ของนักเรียนทุกคน ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองโดยสามารถนำเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง สามารถกำหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ และความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ สามารถวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
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ภูมิใจในผลงานของตนเองทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ นักเรียนยังมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกาย มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง               
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ทั้งนี้  มีผลการดำเนินงาน           
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   ผลการประเมินผลสัมฤทธิข์องผู้เรียน 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
ทุกระดับชั้น จำนวน 1,259 คน โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี ้

1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย

รวม 
ปี 2564 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง 1 ป ี
ปี 2๕63 

ผลต่างคะแนน 
2 ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 74.62 74.62 45.78 49.50 52.96 59.70 -6.74 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 60.76 36.02 21.65 30.82 34.22 37.31 -3.09 
 

1.๒   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชัน้ 
1.๒.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดีข้ึนไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

ประถมศึกษา จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน   
ภาษาไทย 478 222 79 77 44 32 15 8 1 0 0 378 79.08 
คณิตศาสตร์ 478 220 77 73 46 34 19 8 1 0 0 370 77.41 
วิทยาศาสตร ์ 478 249 72 80 39 24 9 3 2 0 0 401 83.89 
สังคมศึกษาฯ 478 279 69 55 32 25 8 8 2 0 0 403 84.31 
ประวัติศาสตร ์ 478 233 84 80 43 23 6 7 2 0 0 397 83.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา 478 321 52 53 22 29 0 0 1 0 0 426 89.12 
ศิลปะ 478 345 43 42 20 16 7 2 3 0 0 430 89.96 
การงานอาชีพฯ 478 276 76 47 16 7 1 0 1 0 0 399 83.47 
ภาษาต่างประเทศ 478 320 61 45 23 10 5 11 3 0 0 426 89.12 
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ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นกัเรียนที่
ได้ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ภาษาไทย  611 185 82 65 42 71 45 100 7 14 0 332 54.34 
คณิตศาสตร์  611 61 63 49 50 71 87 114 8 108 0 173 28.31 
วิทยาศาสตร์  611 123 62 76 89 68 52 58 14 69 0 261 42.72 
ออกแบบเทคโนโลยี 611 234 106 85 43 23 21 20 3 76 0 425 69.56 
สังคมศึกษาฯ 611 205 62 78 83 70 40 18 2 53 0 345 56.46 
ประวัตศิาสตร ์ 611 198 67 53 73 54 37 16 2 111 0 318 52.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา  611 421 21 18 11 10 10 12 2 106 0 460 75.29 
ทัศนศิลป ์ 611 199 73 89 73 65 26 27 4 55 0 361 59.08 
ดนตรี-นาฏศิลป์  611 332 69 96 23 19 14 17 4 37 0 497 81.34 
การงานอาชีพฯ 611 156 193 98 109 20 12 9 4 10 0 447 73.16 
ภาษาอังกฤษ  611 178 65 80 71 44 40 37 64 32 0 323 52.86 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรยีนที่
เข้าสอบ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน  
ภาษาไทย  163 29 29 48 35 15 0 0 0 7 0 106 65.03 
คณิตศาสตร์  163 95 34 24 6 0 0 0 0 4 0 153 93.87 
วิทยาศาสตร์  163 48 22 25 24 32 6 2 4 0 0 95 58.28 
ออกแบบและเทคโนโลยี  163 78 9 13 13 13 9 12 7 9 0 100 61.35 
สังคมศึกษาฯ  163 69 29 30 12 6 6 2 1 8 0 128 78.53 
ประวัติศาสตร์  163 22 55 39 17 13 5 4 8 0 0 116 71.17 
สุขศึกษาและพลศึกษา  163 121 16 6 5 4 2 7 2 0 0 143 87.73 
ดนตรี-นาฏศิลป์  163 115 16 4 2 0 9 17 0 0 0 135 82.82 
การงานอาชีพ  163 76 12 15 12 9 8 14 0 17 0 103 63.19 
ภาษาอังกฤษ  163 67 30 26 12 10 7 1 1 9 0 123 75.46 
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ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ภาษาไทย  613 114 60 56 44 41 33 70 47 148 0 230 37.52 
คณิตศาสตร์  613 93 57 61 69 72 56 95 77 33 0 211 34.42 
วิทยาศาสตร์  613 75 51 84 88 83 57 89 65 20 1 210 34.26 
วิทยาการคำนวณ 613 195 70 86 48 55 27 12 91 29 0 351 57.26 
สังคมศึกษาฯ 613 181 44 49 55 55 53 126 40 10 0 274 44.70 
ประวัติศาสตร ์ 613 172 38 39 30 32 29 52 206 15 0 249 40.62 
สุขศึกษาและพลศึกษา  613 337 77 34 27 21 9 18 3 87 0 448 73.08 
ทัศนศิลป์  613 271 67 52 29 35 26 103 8 22 0 390 63.62 
ดนตรี-นาฏศิลป ์ 613 247 76 122 45 53 38 9 5 18 0 445 72.59 
การงานอาชีพฯ 613 230 76 52 47 51 54 72 7 24 0 358 58.40 
ภาษาอังกฤษ  613 240 43 59 42 34 36 47 46 66 0 342 55.79 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 

จำนวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี  
(3) ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

พื้นฐาน  
ภาษาไทย 2 162 23 25 44 36 16 1 0 0 17 0 92 56.79 
คณิตศาสตร์ 2 162 83 25 16 16 4 6 11 1 0 0 124 76.54 
วิทยาศาสตร์ 2 162 16 10 11 17 33 29 28 3 15 0 37 22.84 
วิทยาการคำนวณ 1 162 89 8 8 10 1 11 20 1 14 0 105 64.81 
สังคมศกึษาฯ 2 162 52 30 39 16 7 5 4 3 6 0 121 74.69 
ประวัติศาสตร์ 2 162 9 26 40 30 27 13 8 2 7 0 75 46.30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 162 132 5 7 7 0 6 2 3 0 0 144 88.89 
ทัศนศิลป์ 1 162 137 20 5 0 0 0 0 0 0 0 162 100.00 
การงานอาชีพ 2 162 72 5 7 9 12 6 24 0 25 2 84 51.85 
ภาษาอังกฤษ 2 162 44 32 30 13 13 9 7 2 12 0 106 65.43 
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1.3 ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมนิอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน 
ร้อย
ละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 55 20 36.67 33 59.67 2 3.67 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 2 25 23 92 2 8 0 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3 25 24 96 1 4 0 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 4 122 68 57.47 46 36.78 8 5.76 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 5 120 77 65.16 41 33.22 2 1.62 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 6 131 95 72.97 35 26.27 1 0.76 0 0 

รวมชั้นประถมศึกษา 478 307 70.045 158 27.99 13 1.97 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 206 107 56.77 90 38.94 9 4.29 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 177 77 45.29 72 40.23 28 14.48 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 227 81 38.58 141 59.42 5 2 0 0 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 610 265 46.88 303 46.20 42 6.92 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 74 36 49.23 27 36.37 11 14.4 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 53 42 78.04 10 18.83 1 3.13 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 41 17.5 84.23 6 15.77 0 0 0 0 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 168 95.5 70.5 43 23.66 12 5.84 0 0 

รวมระดับโรงเรียน 1256 685 62.48 504 32.61 67 4.91 0 0 

1.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 54 54 100 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 100 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 25 25 100 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 122 120 98.36 2 1.64 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 120 101 84.17 17 14.17 2 1.67 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 132 100 75.76 31 23.48 0 0 1 0.76 
รวมชั้นประถมศึกษา 478 425 88.91 50 10.46 2 0.42 1 0.21 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 209 207 99.04 2 0.96 0 0 0 0 
มธัยมศึกษาปีที่ 2 175 168 96 4 2.29 1 0.57 2 1.14 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 229 163 71.18 62 27.07 0 0 4 1.75 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 613 538 87.77 68 11.09 1 0.16 6 0.98 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 69 68 98.55 0 0 0 0 1 1.45 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 52 52 100 0 0 0 0 0 0 
มธัยมศึกษาปีที่ 6 41 41 100 0 0 0 0 0 0 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 162 161 99.38 0 0 0 0 1 0.62 
รวมระดับโรงเรียน 1564 1138 72.76 118 7.54 3 0.19 8 0.51 
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1.5 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
นักเรียนทั้งหมด

(คน) 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปทีี่ 1 54 54 100 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 25 100 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 25 25 100 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 122 122 100 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 120 120 100 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 132 132 100 0 0 
รวมชั้นประถมศึกษา 478 478 100 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 209 170 81.34 39 18.66 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 175 141 80.57 34 19.43 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 229 225 98.25 4 1.75 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 613 536 87.44 77 12.56 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 69 63 91.3 6 8.7 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 52 51 98.08 1 1.92 
มธัยมศึกษาปีที่ 6 41 40 97.56 1 2.44 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 162 154 95.06 8 4.94 
รวมระดับโรงเรียน 1564 1180 75.45 85 5.43 

 
1.6 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยระดับดี (๓) ข้ึนไป 
 

ช้ัน 
จำนวนนกัเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับด ี(๓) ขึ้นไป 

จำนวน ร้อยละ 
ประมศึกษาปีที่ 1 55 55 100 
ประมศึกษาปีที่ 2 25 25 100.00 
ประมศึกษาปีที่ 3 25 25 100.00 
ประมศึกษาปีที่ 4 122 120 98.53 
ประมศึกษาปีที่ 5 120 120 100.00 
ประมศึกษาปีที่ 6 131 131 100.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 206 62 33.39 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 177 71 41.38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 227 117 55.20 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 74 45 61.06 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 53 31 63.18 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 41 34 80.9 

รวม 1,256 836 77.80 
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 จุดเด่น 
 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครู มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เช่น การพิชิตผล O-Net 
และมีการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง มีการกำกับ ติดตาม ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA)    
 จุดท่ีควรพัฒนา   
 ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ          
อย่างแท้จริง กระตุ้นให้ครูและบุคลากรเห็นความสำคัญของข้อมูลพื้นฐาน ทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนทั้งระบบ ทั้งด้านการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมและจัดเวทีให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้ประยุกต์ใช้ความรู้
จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เช่น การทำโครงงานเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาให้
มากขึ้น สามารถสร้าง  องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม    
 นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

 ๑. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน               
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6  

 2. โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 
  3. โครงการสง่เสริมกิจกรรมนันทนาการ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์ 
  ข้อเสนอแนะ   
  โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทำงานด้วยกระบวนการ PLC ให้มากขึ้น จัดอบรมพัฒนาครู
ตามความต้องการของครู เพื่อให้ครูนำประสบการณ์มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนทั้งระบบ         
ให้สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา วางแผนจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมและกำกับติดตามให้
ดำเนินการตามปฏิทิน และจัดเวทีให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เช่น        
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การทำโครงงาน การส่งเสริมความสามารถพิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาให้มากขึ้น 
สามารถสร้างองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ                
ของสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน แล้วนำมากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
ปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ครูและบุคลากรรับรู้ร่วมกัน จัดให้มีการประชุม
ครูและบุคลากรประจำเดือนในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อให้ครูและบุคลากรแต่ละฝ่ายรายงานผล                       
การปฏิบัติงาน เป็นการกำกับ ติดตาม การทำงาน และให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ผลการปฏิบัติงาน หากไม่ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายจะต้องปรับปรุงและแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ 
ยึดถือความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิด
ริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำทางวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
สถานศึกษาบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ            
ของสถานศึกษา โดยมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา มีการระดม
งบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร  สถานศึกษากระจายอำนาจบริหาร                      
และจัดการศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ
บริบทของท้องถิ่น กำกับดูแลให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปสู่การปฏิบัติ             
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ นิเทศติดตามผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยส่งเสริมให้ครู                 
และบุคลากรได้เข้ารับการอบรมตามที่สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุน                  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพการใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม                 
มีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ และสร้างเสริมความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เช่น ระบบ LEC ระบบ Q-Info และระบบ 
Student Care 
  ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561 – 256๕ เป็นแผนแม่บท                   
ในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาสู่วิสัยทัศ ใช้เครื่องมือ         
ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้แก่ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ      
เป็นแนวทางในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมาย      
ของงาน มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน        
นำนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
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ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ   
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและ
การจัดการเชิงระบบ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครองและนักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษา
มีสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ          
ตามความสามารถและความสนใจ เพื่อนำความรู้ ทักษะที่ได้จากเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา มีการนิเทศ กำกับ 
ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้บริหารจัดให้มีการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโดยครผูู้สอน หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังจัดให้
มีการสะท้อนผลนิเทศด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภาคเรียนละ ๑ ครั้ง              
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่าย ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซึ่งแต่ละ
เครือข่ายจะจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนมีเครือข่าย    
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้    
  ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประชุมผ่านความเห็นชอบแผนงบประมาณ ๒ ครั้ง/        
ปีการศึกษา)     
  2. คณะกรรมการชมรมผูป้กครอง และครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (ประชุม ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา)  

  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตมีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศใช้ รายงานต้นสังกัด และประชาสัมพันธ์                   
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  

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

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ครู  บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่ วนเกี่ ยวข้ อง                             
มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับมาก ร้อยละ 42.57 

4. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษา                      
และกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และ        
ความต้องการของผู้เรียน และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย สถานศึกษามีรายวิชา
เพิ่มเติมปีการศึกษา 2564 อย่างน้อยจำนวน 2 วิชาต่อระดับชั้น 

5. ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีกิจกรรมชุมนุม 52 กิจกรรม สถานศึกษามีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 50 กิจกรรม  

6. พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง                      
20 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 97 
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7. สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
8. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
9. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย สอดคล้องกับ      

ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงอาคาร
ผ่องโกมล และปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร  

10. สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา, 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ และสนามวอลเลย์บอล  

11. สถานศึกษาจัดระบบการบริหารและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ
จัดการเรียนรู้ จำนวน  2 โครงการ ได้แก่ ติดตั้งระบบ Wi-Fi อาคารมิ่งเมือง , อาคารร่มไทรทอง 
อาคารเรืองอโนทัย และอาคารชลพฤกษา และห้อง E-learning 

  จุดเด่น  
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการบริหาร            
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management ; RBM) เพื่อเปาหมายในการจัดการศึกษา คือ ผูเรียนเปนคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน กำกับ 
ติดตามงาน และรายงานอย่างต่อเนื่อง  เช่น การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิชาการระดับโรงเรียน และการประชุมฝ่าย / งาน เพื่อให้ทุกฝ่าย              
มีส่วนร่วมในกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย    
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา โรงเรียนสนับสนุนใหน้ักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และพัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียน
มาตรฐาน  

  จุดท่ีควรพัฒนา  

  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ในระดับงาน และสายชั้น วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของ
ตนเอง เพื่อร่วมการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 5-10 ปี เพื่อให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และ    
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น   

  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 
และทัศนศึกษาดูงาน 
  - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ในระดับงาน และสายชั้น วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ 
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ของตนเอง เพื่อร่วมการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 5 – 10 ปี โดยศึกษาบริบทของสถานศึกษา               
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล และต้นสังกัด แผนการศึกษาชาติ 20 ปี ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 

2. จัดระบบวิชาการให้ครอบคลุมภารกิจ วางแผนจัดระบบให้ชัดเจน ควบคุม กำกับ ติดตามอย่าง 
ใกล้ชิด ด้วยกระบวนการ PDCA และมีการรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ 

3. จัดระบบนิเทศการเรียนการสอน และช่วยเหลือครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
อย่างยั่งยืน 

4. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนมากขึ้น   
 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ระดับคุณภาพ ดี 
   กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด                    
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมให้ครูใช้ความสามารถในการจัดทำแผนการจัด    
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และกำกับ ติดตาม นิเทศการ
เรียนการสอนเพื่อให้ครูนำแผนไปจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อ  การเรียนรู้ นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง พัฒนาครูในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ   
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พูดเพราะ ไหว้สวย ให้กำลังใจ
เสริมแรงนักเรียน และจัดบรรยากาศห้องเรียนให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง เน้นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ มีความหลากหลายใน    
การประเมินผล กำหนดให้ครูออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย อย่างน้อยคนละ 2 
เครื่องมือ เช่น การทดสอบ ชิ้นงาน การนำเสนอผลงาน การสังเกต แบบประเมินพฤติกรรม/ทักษะ เป็นต้น        
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมใหค้รูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหา
ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง และมีการนำ
กระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเพื่อนครูผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญรปูแบบต่างๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างยั่งยืน  คนละไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อป ี
   

   ผลการดำเนินงาน  
   จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ครู และบุคลากรเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และ   
ร่วมพัฒนาตนเองด้วยความสมัครใจ เช่น กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ , การประชุมเพื่อกำหนด
มาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา และโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้       
จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  
   ๑. ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้   
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   ๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้อมูลนักเรียน   
ข้อมูลผลการเรียนที่ผ่านมา การสัมภาษณ์ การสอบถาม  เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้   
   ๓. ครูนำข้อมูลนักเรียนจากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงความแตกต่างของผู้เรียน  
   4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เตรียมสื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนใน
การเรียนออนไลน์    
   5. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมาย       
มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ข้อมูล หลักฐาน เอกสาร
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   จุดเด่น 
   ครูมีความพร้อมในการปรับรูปแบบการสอน เตรียมสื่อประกอบเนื้อหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์           
มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม   
มีการนำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี          
ของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเตม็กำลัง เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

   จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑. พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนออนไลน์ ทั้งการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ชัดเจน   
   2. ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด , กระบวนการ Active Learning             
จนนักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
   3. พัฒนาการจัดทำเครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้  และการวิเคราะห์ 
   4. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน ทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน      
โดยนำข้อมูลจากการบันทึกหลังสอน  และความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งพัฒนางานในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
   5. ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผ่านเทคนิค              
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่างๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ   
   6. การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการสอบถามความคิดเห็นในความต้องการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม                 
จากนักเรียนทุกระดับชั้น และให้มีระบบการประเมินหลักสูตรสถานศกึษาเมื่อจบปกีารศึกษา 
 

   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
1. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
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   ข้อเสนอแนะ 
   พัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้มีรูปแบบเดียวกัน มีการกำหนด
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง และหลากหลาย  
   1. ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดโดยใช้คำถาม และกระบวนการ 
Active Learning  จนนักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
   2. พัฒนาการจัดทำเครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ข้อสอบ ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน ทั้งงานวิจัยที่เป็นการ
พัฒนานักเรียนและแก้ปญัหานักเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
   3. ส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผ่านเทคนิค              
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่างๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
 
   แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

๑. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่าเป้าหมาย โดยประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๒. ให้ครูและบุคลากรร่วมการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 5 – 10 ปี โดยศึกษาบริบท
ของสถานศึกษา   ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล และต้นสังกัด แผนการศึกษาชาติ 20 ปี เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย และส่งเสริมให้ครูทุกคนนำกระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

๓. จัดทำคู่มือการปฏิบตัิงานตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นเครื่องมือใน     
การปฏิบัติงานของครู และบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงบประมาณ และระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา 
พ.ศ.2562 เพื่อให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

๔. จัดระบบงานวิชาการให้ครอบคลุมภารกิจและตามปฏิทิน วางแผนจัดระบบให้ชัดเจน      
ควบคุม กำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด ด้วยกระบวนการ PDCA และมีการรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ พัฒนา
หลักสูตรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
  5. จัดระบบนิเทศการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างยั่งยืน         
มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดโดย       
ใช้คำถาม และกระบวนการ Active Learning ให้นักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ พัฒนาครูในการจัดทำ
เครื่องมือวัดผล และประเมินผลให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้         
โดยผ่านการวิเคราะห์และประเมินแบบทดสอบ 

6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความเข้าใจ และยึดถือโรงเรียน 
เป็นตัวตั้ง พัฒนาความร่วมมือภาคี เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน 
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   ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เทศบาลเมื องภู เก็ ต  โดยใช้ เกณ ฑ์ โรงเรียน                     

รางวัลพระราชทาน   
2. พัฒนาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากร                         

ทางการศึกษาท้องถิ่น พัฒนาการเรียนรู้ของครูผ่านการปฏิบัติแบบ PLC อย่างเป็นระบบ                  
และต่อเน่ือง   

4. พัฒนาผู้ เรียนโดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์                     
และแก้ปัญหา และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง   

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ให้มีความพร้อม
และครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน 

 

ความต้องการและความช่วยเหลือ 
1.   สนับสนุนอัตรากำลังครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
2.  สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ กีฬา และ

นันทนาการ 
3.  สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
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ส่วนที่ 3 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 
ชื่อผลงาน  โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 

๑.  บทนำ 
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีความรู้ด้าน ICT 

(Information and communications technology) ตามกรอบและทิศทางตามเจตนารมณ์ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั่นคือเก่ง ดี และมีความสุขซ่ึงปัจจุบันการพัฒนาทางด้าน ICT ได้เข้ามามีบทบาท
ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากยิ่งขึ้น เป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญในการนำมาสู่การส่งเสริมและพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวในปัจจุบันและอนาคตที่เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่มี
ความสำคัญที่มีหน้าที่ให้บริการความรู้ การพัฒนาเยาวชน ดังนั้นการพัฒนาเด็กให้ก้าวทันความรู้ด้านนี้ถือเป็นเรื่อง
สำคัญ เพราะเด็กที่มีความฉลาดและสามารถวันนี้ จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทัดเทียมนานา
อารยประเทศได้ในอนาคต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งซึ่งสนับสนุน
พัฒนาเยาวชนของประเทศมีความรู้ด้าน ICT ตามทฤษฎี Contructionism ซึ่งมีหลักการคือเรียนรู้จาก
ประสบการณ์(Learning By Making)นักเรียนจะได้รับความรู้ ๒ ส่วนคือ ด้านวิศวกรรมและด้านคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เหตุผล ใช้
กระบวนการคิดระดับสูงแบบต่างๆ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา การบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน การทำงานเป็นกลุ่มและสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของนโยบายในการจัดการศึกษาดังกล่าว 
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา      
ตอนปลายขึ้น 

วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ

กระบวนการทำงานเป็นทีม 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาผลิตเป็นนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. ค่าร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 
100 ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและกระบวนการทำงานเป็นทีม  

2. ค่าร้อยละของนักเรียนร้อยละ 100 เกิดทักษะการค้นคว้าด้วยตัวเอง 
3. นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 1 ชิ้นต่อภาคเรียน 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมสามารถได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม   

2. นักเรียนมจีินตนาการและศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง 
3. นักเรียนสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีความรู้กับการประยุกใช้เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจำวัน     

2. แนวทางการดำเนินงาน 
 จากกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ประกอบกับเทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยดำเนินการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน          
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำในสิ่งที่ชอบและถนัดจะส่งผลต่อการประสบ
ความสำเร็จ 
  ทางโรงเรียนจึงสำรวจความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนประกอบกับความพร้อม
ของครูผู้สอน จึงเปิดแผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและแผนการเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2564 มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้ 

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

- การจัดการเรียนการสอน/การฝึกซ้อม/เส้นทางการแข่งขัน 
- งบประมาณสนับสนุน 
- การติดตาม ประเมินผล 

3. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย มีดังนี ้
  3.๑ สถานศึกษามีแผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และแผนการเรียน
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.๒ ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญดา้นการออกแบบหุ่นยนต์และการเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ 
   ๓.3 นักเรียนแผนการเรยีนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ไดเ้ป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 
  3.4 ผลงานจากการเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการต่างๆในระดับประเทศ 

๔. ปัจจัยเกื้อหนุนแห่งความสำเร็จ 
  4.๑ การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด 
  4.๒ ความรว่มมือและความพร้อมของบุคลากร 
  4.๓ การฝึกซ้อมทีต่่อเน่ือง 
  4.๔ เครือข่ายความรว่มมือภาครัฐและเอกชน 
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  4.๕ งบประมาณที่เพียงพอ 

๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยนื 
      5.๑ เข้ารับการประเมินการจดัการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ “สถานศึกษาทีม่ีการจดั
การศกึษาลักษณะพิเศษ” 
  5.๒ พัฒนาหลักสตูรรายวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และรายวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์  
  5.๓ สรา้งเวที/เปิดโอกาสในการเข้ารว่มการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ 

๖.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอืน่/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ  
 

ระดับ 
การแข่งขัน 

ผลงาน รุ่น รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

ประเทศ ชนะเลิศ 
ได้เป็น
ตัวแทน

ประเทศไทย
ไปเข้ารว่ม
การแข่งขัน

ระดับ
นานาชาต ิ

ประถมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติและแบบ
กึ่งอัตโนมัติโดยใชร้ีโมทควบคมุ รุ่น 
MakeX Starter Primary School 
โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม  
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX 
Thailand Robotics Competition 
2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  

24-29 
พฤศจิกายน 

2564 

บริษัท อิมเมจิ
เนียริ่ง เอ็ด
ดูเคชั่น จำกดั 

ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ1 

ประถมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติและแบบ
กึ่งอัตโนมัติโดยใชร้ีโมทควบคมุ รุ่น 
MakeX Starter Primary School 
โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม  
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX 
Thailand Robotics Competition 
2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
 

24-29 
พฤศจิกายน 

2564 

บริษัท อิมเมจิ
เนียริ่ง เอ็ด
ดูเคชั่น จำกดั 

ประเทศ ชนะเลิศ 
ได้เป็น
ตัวแทน

ประเทศไทย
ไปเข้ารว่ม
การแข่งขนั

ระดับ
นานาชาต ิ

มัธยมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติและแบบ
กึ่งอัตโนมัติโดยใชร้ีโมทควบคมุ รุ่น  
MakeX Starter Secondary 
School  โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
21 ทีม  
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX 
Thailand Robotics Competition 
2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
 
 
 

24-29 
พฤศจิกายน 

2564 

บริษัท อิมเมจิ
เนียริ่ง เอ็ด
ดูเคชั่น จำกดั 
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ระดับ 
การแข่งขัน 

ผลงาน รุ่น รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

ประเทศ รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

มัธยมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติและแบบ
กึ่งอัตโนมัติโดยใชร้ีโมทควบคมุ รุ่น  
MakeX Starter Secondary 
School  โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
21 ทีม  
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX 
Thailand Robotics Competition 
2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
 

24-29 
พฤศจิกายน 

2564 

บริษัท อิมเมจิ
เนียริ่ง เอ็ด
ดูเคชั่น จำกดั 

ประเทศ รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

มัธยมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติและแบบ
กึ่งอัตโนมัติโดยใชร้ีโมทควบคมุ รุ่น  
MakeX Starter Secondary 
School  โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
21 ทีม  
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX 
Thailand Robotics Competition 
2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
 

24-29 
พฤศจิกายน 

2564 

บริษัท อิมเมจิ
เนียริ่ง เอ็ด
ดูเคชั่น จำกดั 

ประเทศ รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ประถมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท 
Robot Transporter  โครงการ
แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือและหุ่นยนต์
ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564 
“Samila Thailand International 
Robotic Games 2021” 
 

23-28 
ธันวาคม 
2564 

ชมรมครู
หุ่นยนต์ไทย
และบริษัทเอ็ม 
รีพับบลิค       
อีเว้นท์ จำกดั 

ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ3 

 

ประถมศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Sumo 
Lego โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ
มือและหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
ประจำปี 2564 “Samila Thailand 
International Robotic Games 
2021”  
 

23-28 
ธันวาคม 
2564 

ชมรมครู
หุ่นยนต์ไทย
และบริษัทเอ็ม 
รีพับบลิค       
อีเว้นท์ จำกดั 

ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ1 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Robot 
Transporter โครงการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือและหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติประจำปี 2564 “Samila 
Thailand International Robotic 
Games 2021” 
 

23-28 
ธันวาคม 
2564 

ชมรมครู
หุ่นยนต์ไทย
และบริษัทเอ็ม 
รีพับบลิค       
อีเว้นท์ จำกดั 
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ระดับ 
การแข่งขัน 

ผลงาน รุ่น รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

ประเทศ รางวลั
ชนะเลิศ 

 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท SUMO 
RC โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
และหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติประจำปี 
2564 “Samila Thailand 
International Robotic Games 
2021” 
 

23-28 
ธันวาคม 
2564 

ชมรมครู
หุ่นยนต์ไทย
และบริษัทเอ็ม 
รีพับบลิค       
อีเว้นท์ จำกดั 

ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ1 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Robot 
Transporter  โครงการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือและหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติประจำปี 2564 “Samila 
Thailand International Robotic 
Games 2021” 
 

23-28 
ธันวาคม 
2564 

ชมรมครู
หุ่นยนต์ไทย
และบริษัทเอ็ม 
รีพับบลิค       
อีเว้นท์ จำกดั 

ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ3 

 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Sumo 
Auto โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ
มือและหุ่นยนต์ระบบอตัโนมัติ
ประจำปี 2564 “Samila Thailand 
International Robotic Games 
2021” 
 

23-28 
ธันวาคม 
2564 

ชมรมครู
หุ่นยนต์ไทย
และบริษัทเอ็ม 
รีพับบลิค       
อีเว้นท์ จำกดั 

ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ4 

 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

การแข่งขันหุน่ยนต์ประเภท Robot 
Transporter โครงการแข่งขัน
หุน่ยนต์บังคับมือและหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติประจำปี 2564 “Samila 
Thailand International Robotic 
Games 2021” 
 

23-28 
ธันวาคม 
2564 

ชมรมครู
หุ่นยนต์ไทย
และบริษัทเอ็ม 
รีพับบลิค       
อีเว้นท์ จำกดั 
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7. ภาคผนวก 

 

รายงานผลการแข่งขัน 
โครงการการแข่งขันหุ่นยนตบ์ังคับมือและหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน SUMO RC 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- นายนฤเบศ   หนูเจริญ 
- นางสาวณิชนันทน์   สายสุคนธ ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน 
Robot Transporter  ระดับประถมศึกษา 

- เด็กชายภานุวัฒน ์พลพงศ์วัฒนา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั1 การแข่งขัน 
Robot Transporter  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

- เด็กชายปิยวัฒณ ์บุญธรรม 
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ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั1 การแข่งขัน 
Robot Transporter  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- เด็กชายวรวิช    เกดิด ี
- นางสาวณิชนันทน์  สายสคุนธ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขัน 
Sumo Lego  ระดับประถมศึกษา 

- เด็กชายภานุวัฒน ์พลพงศ์วัฒนา 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขัน 
Sumo Auto ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- นายนฤเบศ   หนูเจริญ 
- นางสาวณิชนันทน์   สายสุคนธ ์

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 การแข่งขัน 
Robot Transporter ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

- เด็กชายธรีวรี ์ วุฒิกรณ์ทวีสิน 
- เดก็ชายพรีณัฐ กระจาย 
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ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน 

โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือและหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564  
Samila Thailand International Robotic Games 2021 

           ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
ระหว่างวันที ่23-28 ธนัวาคม 2564 
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ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน 

โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือและหุน่ยนต์ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564  
Samila Thailand International Robotic Games 2021 

           ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
ระหว่างวันที ่23-28 ธนัวาคม 2564 
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ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน 

โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือและหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติประจำปี 2564  
Samila Thailand International Robotic Games 2021 

           ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
ระหว่างวันที ่23-28 ธนัวาคม 2564 
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รายงานผลการแข่งขันรอบคัดเลือก (On-line) 
ทีมเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกให้ได้ทีมตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 
รอบชิงชนะเลิศต่อไป 

• Round1   
- ระดับมัธยมศึกษา ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 

• Round2 
- ระดับประถมศึกษา ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1  
- ระดับมัธยมศึกษา  ไดค้ะแนนสูงสุดลำดับท่ี 1,2,3 

• Round3 
- ไม่ได้ลงแข่งขัน 

• Round4 
- ระดับประถมศึกษา ไดค้ะแนนสูงสุดลำดับที่ 1  
- ระดับมัธยมศึกษา  ไดค้ะแนนสูงสุดลำดับที่ 1,2,3,4 

รวมท้ัง 4 รอบการแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1     คทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นเข้ารอบสู่สนามชิงชนะเลิศเพื่อคัดตัวแทนไปแข่งระดับ
นานาชาติต่อไป 

 
รายงานผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  

• ระดับประถมศึกษา 
1. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน MakeX Starter รุ่น MakeX Starter Primary School 

(ระดับประถมศึกษา) จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม “ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมระดับ
นานาชาติ” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. เด็กหญิงพิภัทรา โกยสมบูรณ์ นักเรียนชั้น ป.4/1 
2. เด็กชายอมรเทพ เซ่งปุ่น  นักเรียนชั้น ป.4/4 
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2.ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน MakeX Starter รุ่น MakeX Starter Primary 
School (ระดับประถมศึกษา) จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. เด็กชายภานุวัฒน์ พลพงศ์วัฒนา นักเรียนชั้น ป.5/4 
4. เด็กหญิงภัคธิมา หินนอ้ย  นักเรียนชั้น ป.4/1 

 
• ระดับมัธยมศึกษา 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน MakeX Starter รุ่น MakeX Starter Secondary  
School (ระดับมัธยมศึกษา) จากผู้เข้ารว่มแข่งขันจำนวน 21 ทีม  “ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมระดับ
นานาชาติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เด็กชายธีรวีร ์ วุฒิกรณ์ทวีสิน นักเรียนชั้น ม.1/1 
6. นางสาวณิชนันทน์ สายสุคนธ์ นักเรียนชั้น ม.4/1 
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2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน MakeX Starter รุ่น MakeX Starter  
Secondary School (ระดับมัธยมศึกษา)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายวรวิช  เกิดดี  นักเรียนชั้น ม.4/1 
2. เด็กชายเทพชัยมงคล ละเอียด  นักเรียนชั้น ม.1/1 

 
 

3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน MakeX Starter รุ่น MakeX Starter  
Secondary School (ระดับมัธยมศึกษา)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายนฤเบศ  หนูเจริญ นักเรียนชั้น ม.4/1 
2. เด็กชายปุริส  จิตจันทร์ นักเรียนชั้น ม.2/1 
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ประมวลภาพการแข่งขัน 
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  

ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม TPK5 ROBOT โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ส่งเขา้ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม  
คือทีม TPK5 ROBOT1 ถึง  TPK5 ROBOT6 
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ประมวลภาพกิจกรรมเก็บตัวฝึกซ้อม  

ระหว่างวันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2564 
เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2021  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บตัวฝึกซ้อม 
ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน 

ช่วงเย็น ซ้อม 16.00-20.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด 
 ซ้อม 09.00-16.00 น.  
และเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่าง     

วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2564 
โดยมีคุณครูในทมีงานหุน่ยนต์

ช่วยกันดูแล ฝึกซ้อม 

ก่อน 
แข่งขัน 
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ประมวลภาพกิจกรรมเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนแข่งขันรอบออนไลน์  

และเก็บตัวระหว่างวันที ่15-22 พฤศจิกายน 2564 
เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2021  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อน 
แข่งขัน 

เก็บตัวฝึกซ้อม 
ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน 

ช่วงเย็น ซอ้ม 16.00-20.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด 
 ซ้อม 09.00-16.00 น.  
และเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่าง     

วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2564 
โดยมีคุณครูในทีมงานหุน่ยนต์

ช่วยกันดูแล ฝึกซ้อม 
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ประมวลภาพกิจกรรมเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนแข่งขันรอบออนไลน์  

และเก็บตัวระหว่างวันที ่15-22 พฤศจิกายน 2564 
เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2021  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อน 
แข่งขัน 

เก็บตัวฝึกซ้อม 
ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน 

ช่วงเย็น ซ้อม 16.00-20.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด 
 ซ้อม 09.00-16.00 น.  
และเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่าง     

วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2564 
โดยมีคุณครูในทีมงานหุน่ยนต์

ช่วยกันดูแล ฝึกซ้อม 
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ประมวลภาพการแข่งขันรอบคัดเลือกแบบออนไลน์ 

เพื่อหาทีมที่คะแนนสูงสุดเข้าร่วม 
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2020 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  

ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 
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ประมวลภาพการแข่งขันรอบคัดเลือกแบบออนไลน์ 

เพื่อหาทีมที่คะแนนสูงสุดเข้าร่วม 
โครงการแข่งขันหุน่ยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2020 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  

ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 
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ประมวลภาพการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2020 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 
1 

 
08.00 ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัว 
และตรวจหุ่น 
09.00 ประกาศรายชื่อคูที่ม
พันธมิตร  
09.30 ประกาศภารกิจที่ทำการ
แข่งขัน 
10.00 เริ่มประกอบชิ้นส่วนและ
เขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์    
เริ่มซ้อมกับคู่พันธมิตร 
15.00 ลงสนามการแขง่ขัน 
16.30 ประกาศผล  

รอบคดัเลือกจากผู้ที่ไม่ได้แข่ง    
แบบออนไลน์ 
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ประมวลภาพการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2020 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 
2 

09.00 ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัว 
และตรวจหุ่น 
11.30 ประกาศรายชื่อคูที่ม
พันธมิตร รอบคัดเลือก 
12.30 ประกาศภารกิจที่ทำการ
แข่งขันรอบคัดเลือก 
13.00 เริ่มประกอบชิ้นส่วนและ
เขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์    
เริ่มซ้อมกับคู่พันธมิตร 
16.00 ลงทะเบียนฝากหุ่น  
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ประมวลภาพการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 
2 

09.00 ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัว 
และตรวจหุน่ 
11.30 ประกาศรายชื่อคูที่ม
พันธมิตร รอบคัดเลือก 
12.30 ประกาศภารกิจที่ทำการ
แข่งขันรอบคัดเลือก 
13.00 เริ่มประกอบชิ้นส่วนและ
เขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์    
เริ่มซ้อมกับคู่พันธมิตร 
16.00 ลงทะเบียนฝากหุ่น  
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ประมวลภาพการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 
3 

 07.00 ลงทะเบยีน รับหุ่นคืน 
ตรวจหุ่นและซ้อม 
09.00 แข่งขันรอบคัดเลือกรอบ   
ที่ 1 ของทั้ง 2 รุ่น 
10.40 ซ้อมกับคู่พันธมิตร 
12.30 ซ้อมกับคู่พันธมิตร 
13.00 ทำการแข่งขัน  
16.30 ประกาศผลและอันดับ
คะแนนในแต่ละรุ่น พร้อมประกาศ
รายชื่อทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  
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ประมวลภาพการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 
3 

07.00 ลงทะเบียน รับหุ่นคืน 
ตรวจหุ่นและซ้อม 
09.00 แข่งขันรอบคัดเลือกรอบ   
ท่ี 1 ของทั้ง 2 รุ่น 
10.40 ซ้อมกับคู่พันธมิตร 
12.30 ซ้อมกับคู่พันธมิตร 
13.00 ทำการแข่งขัน  
16.30 ประกาศผลและอันดับ
คะแนนในแต่ละรุ่น พร้อมประกาศ
รายชื่อทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  
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ประมวลภาพการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 
4 

07.00 ลงทะเบียน รับหุ่นคืน 
ตรวจหุ่นและซ้อม 
09.00 ซ้อมกับคู่พันธมิตร 
10.40 ทำการแข่งขัน 
12.30 ซ้อมกับคู่พันธมิตร 
13.00 ทำการแข่งขัน  
16.30 ประกาศผลและอันดับ
คะแนนในแต่ละรุ่น พร้อมประกาศ
รายชื่อทีมชนะเลิศ  
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ประมวลภาพการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 
4 

07.00 ลงทะเบยีน รับหุ่นคืน 
ตรวจหุ่นและซ้อม 
09.00 ซ้อมกับคู่พันธมิตร 
10.40 ทำการแข่งขัน 
12.30 ซอ้มกับคู่พันธมิตร 
13.00 ทำการแข่งขัน  
16.30 ประกาศผลและอันดับ
คะแนนในแต่ละรุ่น พร้อม
ประกาศรายชื่อทีมชนะเลิศ  
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บรรยากาศ 
ของครูผู้ฝึกสอน 

ประมวลภาพการแข่งขัน 
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Thailand Robotics Competition 2021 ชิงชนะเลิศประเทศไทย  

ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ ์พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2564 
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ภาคผนวก 
 
 



[ 
 
โครงการ  โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ที่ ๑.4   พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะ ทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น ข้อท่ี มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                          มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                                                                                    ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปฐมพงศ์  ธนกิจจานนท์   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖4    

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีความรู้ด้าน 

ICT(Information and communications technology)ตามกรอบและทิศทางตามเจตนารมณ์ ในพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั่นคือเก่ง ดี และมีความสุขซ่ึงปัจจุบันการพัฒนาทางด้าน ICT ได้เข้ามามี
บทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากยิ่งขึ้น เป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญในการนำมาสู่การส่งเสริมและ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวในปัจจุบันและอนาคตที่เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สถานศึกษาซึ่งเป็น
องค์กรที่มีความสำคัญที่มีหน้าที่ให้บริการความรู้ การพัฒนาเยาวชน ดังนั้นการพัฒนาเด็กให้ก้าวทันความรู้ด้านนี้
ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเด็กที่มีความฉลาดและสามารถวันนี้ จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทัดเทียม
นานาอารยประเทศได้ในอนาคต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ถือเป็นนวัตกรรมหน่ึงซ่ึงสนับสนุน
พัฒนาเยาวชนของประเทศมีความรู้ด้าน ICT ตามทฤษฎี Contructionism ซึ่ งมีหลักการคือเรียนรู้จาก
ประสบการณ์(Learning By Making)นักเรียนจะได้รับความรู้ ๒ ส่วนคือ ด้านวิศวกรรมและด้านคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เหตุผล ใช้
กระบวนการคิดระดับสูงแบบต่างๆ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา การบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน การทำงานเป็นกลุ่มและสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของนโยบายในการจัดการศึกษาดังกล่าว 
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น 

 



๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้ฝกึฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์รู้จกัการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ

กระบวนการทำงานเป็นทีม 

 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนรู้จักค้นควา้หาความรูด้้วยตนเอง 

 ๒.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาผลติเป็นนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวัน 

๓. เป้าหมาย/ผลลัพธ ์
     ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ค่าร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 100 ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและกระบวนการทำงาน
เป็นทีม  

  2. ค่าร้อยละของนักเรียนร้อยละ 100 เกิดทักษะการค้นคว้าด้วยตัวเอง 
  3. นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 1 ชิ้นต่อภาคเรียน 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมสามารถได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม   

2. นักเรียนมจีินตนาการและศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง 
3. นักเรียนสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีความรู้กับการประยุกใช้เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจำวัน     

๔. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
๔.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ ยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษา  
แผนงานที่ 1  แผนงานพฒันาการศกึษา 

๔.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาโรงเรยีนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
          ยทุธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ  
          กลยุทธท์ี่ ๑.4  พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะ ทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 

 

 



๕.  ระยะเวลาและวิธีดำเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 

ขั้นวางแผน (P) 
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๒) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของ
โครงการ 
๓) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการทำงาน 
๔) เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พฤษภาคม 25๖4 

 
นางธนวรรณ  อารีย์พงศ ์
นางสาวภคมน  แก้วภราดัย 
นายปราโมทย์  แตงแก้ว 
นายปฐมพงศ์  ธนกิจจานนท ์

๒ 
 

 

ขั้นดำเนินการ (D) 
๑) เสนอโครงการเพือ่อนุมัติ 
๒) ดำเนินงานตามแผนตามกิจกรรมทีก่ำหนดไว้ 

 
พฤษภาคม 25๖4 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

 
นายปฐมพงศ์  ธนกิจจานนท์
ครูกลุ่มงานหุน่ยนต ์

๓ ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (C) 
๑) ประชุมครูผู้รับผิดชอบ 
๒) นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า
ของโครงการตามกจิกรรมที่กำหนดไว ้
๓) จัดนิทรรศการวิชาการ/การจัดแสดงผลงาน/
จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
๔) ประเมินโครงการสรุปผลการดำเนินงาน 

 
หลังเสร็จสิ้น 

แต่ละกิจกรรม 
 
 
 

เมษายน 2565 

 
นางสาวภคมน  แก้วภราดัย 
นายปฐมพงศ์  ธนกิจจานนท์ 
ครูกลุ่มงานหุ่นยนต ์

๔ ขั้นแก้ไข/ปรับปรุง (A) 
๑) นำผลนิเทศและติดตามงานไปแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
๒) ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุงและทำให้
เกิดผลดีมากขึ้น 
๓) จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น 

 
เมษายน ๒๕๖5 

 
นางสาวภคมน  แก้วภราดัย 
นายปฐมพงศ์  ธนกิจจานนท ์
ครูกลุ่มงานหุ่นยนต ์

 
๖. สถานที่ดำเนนิการ 
      โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      กลุ่มงานหุ่นยนต์  ฝา่ยบริหารวชิาการ  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 

 

 



๘. งบประมาณดำเนินการ 
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,464,669 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเก้าบาท

ถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้   
1. เงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 -2 (ภาคเรียนที่  2             

ปีการศึกษา 2563) ประเภทเงินบำรุงการศึกษา โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์สถานศึกษาข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ กล
ยุทธ์ที่ ๑.4 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 299,869 บาท 
(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 

2. เงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไตรมาส 3-4 (ภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2564) ประเภทเงินบำรุงการศึกษา  โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์สถานศึกษาข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ   
กลยุทธ์ที่ ๑.4 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เป็นเงิน 582,400 บาท 
(ห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

3. เงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไตรมาส 1-2 (ภาคเรียนที่ 2       
ปีการศึกษา 2564) ประเภทเงินบำรุงการศึกษา  โครงการสอนเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์สถานศึกษาข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ   
กลยุทธ์ที่ ๑.4 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เป็นเงิน 582,400 บาท 
(ห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

ทั้งนี้ ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริงตามประมาณการ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติการสอนรายเดือน รวมเป็นเงิน 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้า

พันบาทถ้วน) ตามประมาณการดังนี้ 
 1.1 ค่าจ้างครูสำหรับจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เดือนละ 12,000 บาท 

จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน (1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565)  เป็นเงิน 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   

 1.2 ค่าจ้างครูสำหรับจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เดือนละ 15,000 บาท 
จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน (1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565)  เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสน
แปดหม่ืนถ้วน)   

 1.3 ค่าจ้างบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถพิเศษทางด้านหุ่นยนต์  เดือนละ 25,000 บาท 
จำนวน 1 คน จำนวน 5 เดือน (1 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564)  เป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสอง
หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมทักษะทางด้านหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศ  เป็นเงิน 
130,000 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้  

2.1  กิจกรรมอบรม เด็กรุ่น ใหม่ ใจรักหุ่ นยนต์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3                                
( 6 พฤศจิกายน 2564) รวมเป็นเงิน 13,800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่าย        
ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง ตามประมาณการ ดังนี้ 



    2.1.1 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 
115 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ 60 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท   

 2.1.2 คา่อาหารวา่งและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 115 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท   

2.2 กิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์หลักสูตร NXT ขั้นสูงระดับ        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564) รวมเป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง ตามประมาณการ ดังนี้ 
  2.2.1 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 
คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 60 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท   

 2.2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 75 คน จำนวน 2 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท   

2.3 กิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์หลักสูตร EV3 ขั้นสูง  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564) รวมเป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
โดยขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง ตามประมาณการ ดังนี้ 
  2.3.1 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 
คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 60 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท   

2.3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 75 คน จำนวน 2 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท   
  2.4 กิจกรรมอบรมการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์หลักสูตรติวเข้ม (วันที่                      
18-22 ธันวาคม 2564) รวมเป็นเงิน 80,200 บาท (แปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ
เท่าที่จ่ายจริง ตามประมาณการ ดังนี้ 
  2.4.1 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 
คน คนละ 5 มื้อ มื้อละ 60 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท   

2.4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 35 คน จำนวน 5 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท   

2.4.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 
1,200 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 

2.4.4 ค่าเดินทางของวิทยากร จำนวน 1 คน ไป-กลับ เป็นเงิน 6,000 บาท 
2.4.5 ค่าที่พักของวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 6 วัน วันละ 1,200 เป็นเงิน 

7,200 บาท 

 

 



3. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 499,200 บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เพื่อใช้เป็นค่าลงทะเบียน ค่าสมัคร ค่าเดินทางไป
ราชการในการนำนักเรียนและบุคลากรครู เข้าร่วมอบรมและหรือเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการต่างๆ เป็นเงิน 
386,469 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 

๙. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
    1. ค่าร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1        
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 100 
ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและกระบวนการทำงานเป็นทีม  
    2. ค่าร้อยละของนักเรียนร้อยละ 100 เกิดทักษะการ
ค้นคว้าด้วยตัวเอง 
    3. นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 1 ชิ้นต่อภาคเรียน 

 

 

สังเกต/ทดสอบ 
 
 
 
 

สังเกต/ทดสอบ 
 

สังเกต/ทดสอบ 

 

 

แบบสังเกต/แบบทดสอบ 
 
 
 
 

แบบสังเกต/แบบทดสอบ 
 

แบบสังเกต/แบบทดสอบ 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา

และการทำงานเป็นทีมสามารถได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม   

2. นักเรียนมจีินตนาการและศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง 
3. นักเรียนสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมี

ความรู้กับการประยุกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน   
 

 
 

การลงมือปฏิบัตจิริง/
ทดสอบ 

 
ภารกิจตามบทเรียน/ 

แบบทดสอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.๑ นักเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ รูจ้ักการคดิวเิคราะห์แก้ปัญหาและกระบวนการ

ทำงานเป็นทีม 
 10.๒ นักเรียนรูจ้ักค้นควา้หาความรูด้้วยตนเอง 
10.3 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาผลิตเป็นนวัตกรรมไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจำวัน 

11. ผู้จัดทำโครงการ 
      ลงชื่อ.......................................................  
                                      (นายปฐมพงศ์  ธนกิจจานนท์) 

                               ครู คศ.2 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      ลงชื่อ.......................................................  
                                 (นางสาวภคมน  แกว้ภราดัย) 

                           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวชิาการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ 
     ลงชื่อ....................................................        
                     (นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์)                                             
                   ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
     
๑4.  ผู้พิจารณาโครงการ 
     ลงชื่อ....................................................        

                     (นางอำไพ  จันทร์เงิน) 
                    ผูอ้ำนวยการสำนักการศึกษา 

๑5.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ลงชื่อ....................................................        

                    (..................................................)        
 

๑6.  ผู้อนมุัติโครงการ 
     ลงชื่อ....................................................        

                    (..................................................)         



ผลการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงภูเก็ต ปีการศึกษา  2564 

หน้าที่ 1 
 

 

 มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 

ผลการ
ดำเนินงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน/กระบวนการ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ  

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

    1.1.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน   
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

76 
 

88.00 การอ่าน และการเขียน  
1. ป.1 ผลสอบ RT 
2. ป.2-6 ผลการทดสอบความสามารถ
ในการอา่นและการเขียน 
3. ม.1-6 ผลการทดสอบภาษาไทย 
การสื่อสาร 
ป.1-ม.6 ผลการทดสอบสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
การคิดคำนวณ 
ป.1-ม.6 ผลการทดสอบคณิตคิดเรว็ 

1.1.2 ร้อยละของนักเรียนทีม่ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

96 54.54 ผลการประเมินด้านการคิด,  
ด้านการแก้ปัญหา และดา้นการใช้
ทักษะชีวิต  

1.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 98 90.96 
 

ป.1-ม.3 ชิ้นงานจากการเรียนรายวิชา
หุ่นยนต์ 

1.1.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

93 
 

95.58 
 

ประเมินความรู้ความสามารถ/ชิ้นงาน
รายวชิาคอมพิวเตอร์ แยกตามระดับชัน้ 
ป.1-ม.6 



ผลการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงภูเก็ต ปีการศึกษา  2564 

หน้าที่ 2 
 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ 

       1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม 
เป้าหมายตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

1.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป แยกตาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา  

65 
 

86.37 
 

สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

      1.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
      1.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
      1.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      1.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      1.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
      1.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
      1.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      1.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    

75 
65 
75 
75 
70 
85 
80 
85 

84.29 
77.41 
83.89 
88.87 
89.12 
89.12 
90.59 
87.64 

 

1.3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป                
แยกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ระดบัมัธยมศึกษา  

      1.3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
      1.3.2 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
      1.3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      1.3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      1.3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

60 
 

60 
60 
60 
60 
60 

74.14 
 

76.76 
64.33 
72.44 
79.19 
77.96 

สรุปรายงานผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 
60 
60 
60 
62 
62 

       1.4) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลีย่        
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 

 

75 81.51 ผลการทดสอบ (O-NET) ป.6 

       1.5) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ย        35 44.94 ผลการทดสอบ (O-NET) ม.3 



ผลการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงภูเก็ต ปีการศึกษา  2564 

หน้าที่ 3 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 
 

       1.6) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ย        
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 
 

25 - ผลการทดสอบ (O-NET) ม.6 
(ม.6 ไม่มีผู้สอบ) 

                    1.7) รอ้ยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ที่มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT) ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

37 - ผลการทดสอบ (NT) ป.3 
(ยกเลิกการสอบ) 

1.1.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ     
งานอาชีพ  

84 86.95 นักเรยีนมผีลการเรียนกลุ่มสาระ      
การเรียนรูก้ารงานฯ ระดบั 3 ขึ้นไป 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
    1.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 

กำหนด 
       1.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

    1.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

    1.2.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีสขุภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

57 
 

85 
 

30 
 

72 
 

72.76 
 

91.08 
 

51.43 
 

95.54 

- ผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 8 ข้อ ระดับดีเยี่ยม 
- ผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ข้อ 7 ระดับดีเยี่ยม 
- ผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ข้อ 3 
- ข้อมูลแปลผลภาวะการเจริญเติบโต
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์สมส่วน 71.74 
(ตามเกณฑ์ 89.65) 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี ดีเลิศ  
2.1 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจน และปฏิบัติได้ มีการจัดทำ  
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกาศใช้ รายงานต้นสังกัด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

 
 

 
 

 
ตรวจสอบเอกสาร 



ผลการประเมินมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงภูเก็ต ปีการศึกษา  2564 
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๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้วยกระบวนการ PDCA และมีการกำกับ
ติดตามอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

 
 
 

 
 

 
ตรวจสอบเอกสาร (64.02) 
 

๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       1) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และความ
ต้องการของผู้เรียน และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย  
       2) สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 วิชาต่อระดับชัน้ 
       3) สถานศึกษามีกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อระดับชั้น       
       4) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรมต่อปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่สอน 
- แบบสรุปรายชื่อกิจกรรมชุมนุม 
- แผนปฏิบัติงาน และรายงานผล     
การดำเนินงานโครงการ 

๒.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
คนละไม่นอ้ยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
      2) สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชพีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง 

 
 

90 
 

 
 

97.32 
 

 
- บันทึกสถิติผู้เข้ารับการอบรม 
- รายงานสรุปการเข้ารว่มอบรม 
 

๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย  

สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร 
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 โครงการต่อปีการศึกษา  

    2) สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร 
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 แหล่งเรียนรู้ต่อปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตรวจสอบเอกสาร 
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หน้าที่ 5 
 

 

๒.6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้ 
    - สถานศึกษาจดัระบบการบริหารและการบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 โครงการต่อปีการศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี ดี  
๓.๑ ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

88 84.30 รายงานสรุปผลการนิเทศ 
ค่าเฉลี่ยผลการนิเทศภายในระดับดีข้ึนไป   

3.2 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 4 หน่วยการเรียนต่อป ี

95 97.65 หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 
และทะเบียนสื่อครู 

3.3 ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 98 87.82 รายงานสรุปการนิเทศ 

3.4 ร้อยละของครูที่ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

98 90.12 รายงานสรุปผลการนิเทศ 
(มีการออกแบบเครื่องมือวัด และ
ประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ ไม่น้อยกวา่ 
2 วิธี) 

๓.5 ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

98  การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้      
ประชุมสายชั้น เพื่อพัฒนาการจัด     
การเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ 
PLC 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี ดีเลิศ  
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คำสั่งโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ท่ี 12/๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

............................................................................................ 
 ตามหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ      
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และให้สอดคล้องกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ดังนั้น  เพื่ อให้การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วย           
ความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดงันี ้
 

1. คณะกรรมการที่ปรกึษา ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายเกรียงศักดิ์ เทพบุตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา  
 ๑.๒ นายไตรวุฒิ ฉัตรแดง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.๓ นายสุเทพ อเนกธรรมพินิจ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.๔ ว่าที่ รต.สมเกียรติ จิรอมรรัตน์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.๕ นายนิวัฒน์ เอ่งฉ้วน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

2. คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 
 2.๑ นางธนวรรณ   อารีย์พงศ์  ประธาน 
 2.๒ นายเชิดศักดิ์   เพชรา  รองประธาน 
 2.๓ นายปราโมทย์  แตงแก้ว  รองประธาน 
 2.๔ นางสาวภคมน  แก้วภราดัย รองประธาน  
 2.5 นางประภาพร  ทองดี  กรรมการและเลขานุการ     
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 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 นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ กรรมการและเลขานุการ      
   2.12 นางสาวสวรส  นุชม่วง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

มีหน้าที่  
๑. อำนวยการ ควบคุมดูแล ประสานงานให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประชุมวางแผนเกี่ยวกับ

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
๒. ติดตามงานของฝ่ายต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

3. คณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
การดำเนินงาน คณะกรรมการ หน้าที ่

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์ 
2. นายเชิดศักดิ์  เพชรา 
3. นายปราโมทย์  แตงแก้ว 
4. นางสาวภคมน แก้วภราดัย 
5. นางสาวมยุรี  จั่นแค้น 
6. นางสาวจริยา  สมศักดิ์ 
7. นายบุญยง  ศรชัย 
8. นางประภาพร  ทองดี 
9. นางสาวศิริรัตน์  รัตนกาย 
10. นายสมคิด  เทียรพิสุทธิ์ 
11. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12. นางสาวกรองจิต  หมุดตะเหล็บ 
13. นางสาวสวรส  นุชม่วง 

1 .  ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล            
ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น เพื่ อ
วิเคราะห์มาตรฐาน กำหนด
ประเด็นพิ จารณา ตั วบ่ งชี้  
และค่าเป้าหมาย 
2 . ก ำ ห น ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม
พิ จ า ร ณ า ตั ว บ่ ง ชี้  แ ล ะ         
ค่าเป้าหมาย 
3. สรุปจัดทำค่าเป้าหมายใน
ประเด็นพิจารณา และจัดทำ
ประกาศใช้มาตรฐาน 
4 . เส น อ ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ
มาตรฐานต่อคณะกรรมการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น     
เพื่อขอความเห็นชอบ 
5. ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ให้ ค รู  
บุคลากร ผู้ เกี่ ยวข้อง และ
สาธารณชน 

2 . จั ด ท ำ  แ ล ะด ำ เนิ น ง าน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตาม
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา 
 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
1. นายปราโมทย์  แตงแก้ว 
2. นายบุญยง  ศรชัย 
3. นางสาวชนัญธิดา  หลงรักษ์ 
4. นายอภิรักษ์  ทลิกรรณ์ 
5. นางณัฐกฤตา  บัวซ้อน 
6. นางสาวอทิตชฎา  ถนอมศักดิ์ 

1 . ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ปั ญ ห า 
ข้อเสนอแนะ และความต้องการ
จากผลการดำเนินงาน 
2. กำหนดวิธีการดำเนินกิจกรรม 
โครงการ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน และ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
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การดำเนินงาน คณะกรรมการ หน้าที ่
 ฝ่ายบริหารบุคลากร 

1. นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์ 
2. นางสาวมยุรี  จั่นแค้น 
3. นางสาวปฏิมา  หนูช่วย 
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  มีชัย 
5. นางสาวอาภาพร  เรียนชัย 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. นายเชิดศักดิ์  เพชรา 
2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์ 
3. นายวัลลภ  แป้นนวล 
4. นางสาวทรงพร  สานุสันต์ 
5. นางสาวฐิติรัตน์  มณีรัตน์ 
6. นางสาวฐิติมา  ศรีวิโรจน์ 
7. นางสาวสิริวรรณ  ใจเฟือย 
8. นางสาวอุปสรา  สมาธิ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
1. นางสาวภคมน แก้วภราดัย 
2. นางประภาพร  ทองดี 
3. นางสาวศิริรัตน์  รัตนกาย 
4. นายธนธร  ชาติกระพันธุ์ 
5. นายสมคิด  เทียรพิสุทธิ์ 
6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. นางสาวรุจาวดี  อุดมลาภ 
8. นางสาวสุกัญญา  ศรีสมุทร 

4 . เสน อ แผน ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป ระจ ำปี งบ ป ระม าณ ต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้ น พื้ น ฐ า น  เ พื่ อ ข อ        
ความเห็นชอบ 
5. ติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี และ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจำทุกเดือน 

3. ประเมินผลและตรวจสอบ
คุ ณ ภ าพ ก า รศึ ก ษ าภ าย ใน
สถานศึกษา 

1. นางสาวภคมน แก้วภราดัย 
2. นางประภาพร  ทองดี 
3. นางจันทนา  ประทีป ณ ถลาง 
4. นางสาวนรีรัตน์  ประสิทธิ์ 
5. นางสาวลดาวัลย์  ทองศรีทอง 

1 .  จั ด ท ำ  ต ร ว จ ส อ บ 
เครื่องมือเพื่ อ เก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการประเมินตาม
เป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน 
และประเด็นพิจารณา 

4. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์ 
2. นายเชิดศักดิ์  เพชรา 
3. นายปราโมทย์  แตงแก้ว 
4. นางสาวภคมน แก้วภราดัย 
5. นางสาวมยุรี  จั่นแค้น 
6. นางสาวจริยา  สมศักดิ์ 
7. นายบุญยง  ศรชัย 
8. นางประภาพร  ทองดี 

2. เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
ร่องรอยจากการปฏิบัติงาน 
3. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการพัฒนาแต่ละประเด็น
พิจารณา 
4. ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
แต่ละมาตรฐาน และประเด็น
พิจารณาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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การดำเนินงาน คณะกรรมการ หน้าที ่
5. จัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

1. นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์ 
2. นายเชิดศักดิ์  เพชรา 
3. นายปราโมทย์  แตงแก้ว 
4. นางสาวภคมน แก้วภราดัย 
5. นางสาวมยุรี  จั่นแค้น 
6. นางสาวจริยา  สมศักดิ์ 
7. นายบุญยง  ศรชัย 
8. นางประภาพร  ทองดี 
9. นางสาวกรองจิต  หมุดตะเหล็บ 
10. นางสาวสวรส  นุชม่วง 
11. นางสาวทรงพร  สานุสันต์ 
12. นางสาวหนึ่งฤทัย  มีชัย 
13. นางสาวฐิติมา  ศรีวิโรจน์ 
14. นางสาวชนัญธิดา  หลงรักษ์ 
15. นางสาวสุกัญญา  ศรีสมุทร 
16. นางสาวสิริวรรณ  ใจเฟือย 
17. นางสาวอาภาพร  เรียนชัย 

5. จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง 
6. ส่งรายงานการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
7. นำผลการประเมินคุณภาพ
ภ า ย ใ น ม า ว า ง แ ผ น ใ น       
การพัฒนาการศึกษา และ
จัดทำเป็นสารสนเทศ 

 

4. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐาน คณะกรรมการ หน้าที ่

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรยีน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

1. นางสาวภคมน  แก้วภราดัย  
2. นางประภาพร  ทองดี 
3. นายสมคิด  เทียรพิสุทธิ์  
4. นางสาวดนุลดา  วัฑฒน 
5. นายซะห์รุลอัสมาน  วาเด็ง  
6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8. นายธนธร  ชาติกระพันธุ์ 
9. นางจันทนา  ประทีป ณ ถลาง 
10. นางสาวศิริรัตน์  รัตนกาย 
11. นางสาวสุกัญญา  ศรีสมุทร 
12. นางสาวรุจาวดี  อุดมลาภ  
 

๑ . เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของ
ผู้ เรี ย น  จั ด ก ระท ำข้ อ มู ล
เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานและประเด็น
พิจารณา 
2. ประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อให้
ได้ข้อมูลตามประเด็นพิจารณา
ดังนี้ 
    1) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ  
    2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  
    ๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  
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มาตรฐาน คณะกรรมการ หน้าที ่
      ๔) มีความสามารถใน  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
    ๖) มีความรูท้ักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 
๓. สรุปผลการประเมินตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดให้พร้อม
บันทึกข้อมูลในไฟล์ รายงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
๒๕๖5 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

๑. นายเชิดศักดิ ์  เพชรา  
2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์  
3. นายพรีะพงศ ์ พวงสวุรรณ 
4. นายวัลลภ  แป้นนวล  
5. นายสุนทร  โอพั่ง  
6. นายสมคดิ  เทยีรพิสทุธิ ์
7. นางสาวดนุลดา  วัฑฒน 
8. นายซะห์รุลอัสมาน  วาเด็ง 
9. หัวหน้าสายชั้น ป.1-ม.5 
10. นางสาวฐิตริัตน ์ มณีรัตน ์
11. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑2. ครูประจำชั้นทกุสายชั้น 
13. นางสาวฐิติมา  ศรวีโิรจน ์

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน จัดกระทำข้อมูล 
เพื่อให้ ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานและประเด็น
พิจารณา 
๒. ประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อให้
ได้ขอ้มูลตามประเด็น 
พิจารณาดังนี้ 
    ๑ ) มี คุ ณ ลั กษ ณ ะแล ะ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด  
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  
    3 ) ก ารยอ ม รับ ที่ จ ะอ ยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  
    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม  
๓. สรุปผลการประเมิ นตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดให้  พร้อม
บันทึกข้อมูลในไฟล์ส่ง รายงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖5 
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มาตรฐาน คณะกรรมการ หน้าที ่
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

๑. นางธนวรรณ   อารีย์พงศ ์
2. นายเชิดศักดิ ์  เพชรา  
3. นายปราโมทย ์  แตงแก้ว 
4. นางสาวภคมน  แก้วภราดัย                   
5. นายบุญยง  ศรชัย                       
๖. นางสาวมยุร ี จั่นแค้น  
๗. นางประภาพร   ทองด ี  
8. นางสาวจริยา  สมศักดิ์  
9. นายเจษฎา  หวันดา้เหร่ 
10. นางสาวปราณ ี หมแิหม 
11. นายธนธร  ชาติกระพันธุ ์
๑2. นางสาวปฏิมา  หนูช่วย 
13. นายอภริักษ ์  ทลิกรรณ ์
14. นางณัฐกฤตา  บัวซ้อน 
15. นางจันทนา ประทีป ณ ถลาง 
๑6. นางธันยพร  เกตุแกว้ 
๑7. นางสายฝน  ถิ่นเกาะยาว 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
กระบ วนการบ ริห ารและ   
การจัดการ จัดกระทำข้อมูล 
เพื่อให้ ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานและประเด็น
พิจารณา 
2. ประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อให้
ได้ข้อมูลตามประเด็น 
พิจารณาดังนี้ 
๑)  มี เป้ าหมาย วิสัยทั ศ น์  
และพันธกิจที่ สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน  
    ๒)  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา  
    ๓ ) ด ำ เนิ น งาน พั ฒ น า
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ร อ บ ด้ า น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถาน ศึ ก ษ าและ ทุ ก กลุ่ ม 
เป้าหมาย 
    ๔) พัฒนาครูและบุคลากร
ให้ มี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ ท าง
วิชาชีพ  
    ๕) จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ เอื้อต่อ
การจั ดการ เรี ยนรู้ อย่ างมี
คุณภาพ  
    6) จัดระบบเทคโนโลยี
สารสน เทศ เพื่ อสนั บสนุ น  
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ     
การจัดการเรียนรู้  
๓. สรุปผลการประเมินตาม
แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่ ก ำ ห น ด ให้   
พร้อมบันทึกข้อมูลในไฟล์ส่ง 
รายงานภายในวันที่  
31 มีนาคม ๒๕๖5 
 



7 
 

มาตรฐาน คณะกรรมการ หน้าที ่
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑. นางสาวภคมน  แก้วภราดัย  
2. นางสาวประภาพร  ทองดี  
3. นางสาวศิรริัตน ์ รตันกาย  
4. นางสาวนรรีัตน์  ประสิทธิ ์
5. นางสายฝน  ถิ่นเกาะยาว  
6. นางสาววรัฐิญา  สมบรูณ ์  
7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. นายธนธร  ชาติกระพันธุ์ 
10. นางสาวลดาวัลย์  ทองศรีทอง 
11. นางสาวรุจาวดี  อุดมลาภ 
12. นางสาวสุกัญญา  ศรีสมุทร 
 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
กระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่ เน้ นผู้ เรียน เป็ น
สำคัญจัดกระทำข้อมูลเพื่อให้
ไ ด้ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ        
ตามมาตรฐานและประเด็น
พิจารณา 
๒. ประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อให้
ได้ข้อมูลตามประเด็นพิจารณา
ดังนี้ 
    ๑ ) จั ด ก าร เรี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จ ริ ง  แ ล ะ ส า ม า ร ถ น ำ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
    ๒ ) ใช้ สื่ อ  เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  
    ๓) มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก  
    ๔) ตรวจสอบและประเมิน
ผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและ  
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
    ๕ ) มี ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
๓ . ส รุป ผลก ารป ระ เมิ น ต าม
แบบฟอร์มที่กำหนดให้   พร้อม
บันทึกข้อมูลในไฟล์ส่ง รายงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖5 
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5. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 
 5.๑ นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์   ประธาน  
 5.๒ นายเชิดศักดิ์  เพชรา   รองประธาน  
 5.๓ นายปราโมทย์  แตงแก้ว   รองประธาน  
 5.4 นางสาวภคมน  แก้วภราดัย  รองประธาน 
 5.๕ นางประภาพร  ทองดี   กรรมการ     
 5.๖ นายบุญยง  ศรชัย   กรรมการ 
 5.๗ นางสาวจริยา  สมศักดิ์   กรรมการ 
 5.๘ นางสาวมยุรี  จั่นแค้น   กรรมการ 
 5.9 นายธนธร  ชาติกระพันธุ์  กรรมการ 
 5.๑0 นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ  กรรมการและเลขานุการ 
 5.๑1 นางสาวสวรส  นุชม่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
    

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

รวบรวม กำหนดดำเนนิการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
4. สรุปผลการประเมิน บันทึกจุดเดน จุดดอย ขอคนพบ และแนวทางในการพัฒนา  
5. จัดเตรียมขอมลู เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการคุณภาพ  

ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา  
6. จัดทําเอกสาร SAR รายงานผูอํานวยการสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพรสู  

สาธารณชนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของทุกป ี
7. สรุปข้อมูลค่าเป้าหมาย และการดำเนินงานเมือ่สิ้นปีการศึกษา จัดทำ Power Point           

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อกำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย จัดทำประกาศสำหรับ           
ปีการศึกษาถัดไป กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของทุกป ี

8. รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกเดือน และสรุปรายงานเมือ่สิน้ปีการศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผูท้ี่รับผิดชอบหน้าที่ ปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

                   สั่ง   ณ   วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 
 

 
               (นางธนวรรณ  อารีย์พงศ์) 
         ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 



ปฏิทินการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศกึษา 2564 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ลำดับ ช่วงเวลา กิจกรรมดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวางแผน (Plan) 

1 เม.ย-พ.ค.64 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา        
ปีการศึกษา 2563 และกำหนดแนวทางพัฒนา
คุณภาพ ปีการศกึษา 2564 

งานประกันฯ 
หัวหน้าฝ่าย/งาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
2 มิ.ย.64 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา   

ปีการศึกษา 2564 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

3 มิ.ย.64 ประชุมทบทวนนโยบาย และระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษา เพื่อกำหนดประเด็นการ
พิจารณา และค่าเป้าหมาย 

ฝ่ายบริหาร 
งานประกันฯ 

หัวหน้าฝ่าย/งาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
2. ข้ันดำเนินการตามแผน (Do) 

4 มิ.ย.64 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ 
ขอความเห็นชอบการจัดทำประกาศคา่เป้าหมาย
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ฝ่ายบริหาร 
งานประกันฯ 

 
5 มิ.ย.-ก.ค.64 ประชุมชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การจดัทำเครื่องมือและออกแบบวิธีการเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามประเด็นพิจารณาแต่ละ
มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหาร 
 

6 มิ.ย.64-มี.ค.65 ดำเนินการเก็บข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ  งานประกันฯ 
หัวหน้าฝ่าย/งาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
3. ข้ันตรวจสอบ (Check) 

7 ก.พ.-มี.ค.65 ติดตามการดำเนินงานเก็บข้อมูลตามประเด็น
พิจารณาแต่ละมาตรฐาน 

ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าฝ่าย 

8 เม.ย.65 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี
การศกึษา 2564 

งานประกันฯ 

4. ข้ันพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Check) 
9 พ.ค.-มิ.ย.65 เสนอรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี

การศกึษา 2564 ต่อคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน และส่งรายงานให้ต้นสังกัด 
 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 



ลำดับ ช่วงเวลา กิจกรรมดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
10 มิ.ย.-ก.ค.65  เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี

การศกึษา 2564 ให้โรงเรียนอื่นๆ ผู้เกี่ยวข้อง 
และสาธารณชนในรูปแบบเอกสาร QR Code 
และเว็บไซต์โรงเรียน 

งานประกันฯ 
งานประชาสัมพันธ ์

11 ก.ค.65 - แต่งตั้ง และประชุมคณะกรรมการเตรียมรับ 
การติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
- รับตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

ฝ่ายบริหาร 
งานประกันฯ 

หัวหน้าฝ่าย/งาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
12 ก.ค.65 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา ปีการศึกษา 2565  
ฝ่ายบริหาร 

หัวหน้าฝ่าย/งาน 
 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาการ (PLC) 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมบรูณาการวันคริสต์มาส 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และม.4 

 

 

 

 

 

รับทุนการศึกษา มลูนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์พบปะแนะนำห้องเรียนพันธมิตร นานาชาติ 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 

 

 

 

 

 

โครงการต้านบุหรี่ จาก สสส. 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

รับเกียรติบัตรผลการเรยีนดีเด่ง ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมมุฑิตาจิต ผอ. ธนวรรณ อารีย์พงศ ์

 

 

 

 

 

ชนะเลิศการแข่งขัน 2021 Make X Thailand 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 
 

 

จบหลักสูตร การจัดการธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

 

 

 

 

 

กิจกรรรมบูรณาการวันแม่ ประกวดเรียงความ “รักของแม่” 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจ AKT ให้แก่นักเรียน ประจำสัปดาห์ 

 

 

 

 
 

 

การตรวจ AKT ให้แก่คณะครูโรงเรียนเทศบาลทั้งหมด 

 

 

 

 

 

รับรางวัล เยาวชนดีเด่น จังหวัดภูเก็ต 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

รับทุนการศึกษานักเรียนยากจน 

 

 

 

 
 

 

โครงการผักปลอดสารพษิ ศูนย์ผักปันสุข 

 

 

 

 

 

ประกวดสื่อนวัตกรรมครู 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมทำแผนจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

การประเมินจัดตั้งเป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษ 

 

 

 

 

 

อบรมการพัฒนาหลกัสตูรฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

 

 

 

 
 

 

รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันลูกเสือไทย) 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสืบสานเทศกาลตรุษจีน 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมทอดกฐิน ณ วดัเขารังสามัคคีธรรม 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทอดกฐิน ณ วดัโฆษิตวิหารธรรม 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

ซ้อมเตรียมพร้อมการแข่งขันหุ่นยนต์ 

 

 

 

 

 

ซ้อมเตรียมพร้อมการแข่งขันดนตรี 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเอกอาหารและโภชนาการ 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

ซ้อมเตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ 

 

 

 

 

 

การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬายกนำ้หนักเยาวชน 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมพิธีเปิด Beach Volleyball U21 Wold Championsips Phuket 2021 

 

 

 

 

 

นักเรียนรับนมโรงเรียน 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

รับรางวัลการประกวดเรียงความวันแม่จาก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวดัภูเก็ต 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมพิธีเปิด Beach Volleyball U21 Wold Championsips Phuket 2021 

 

 

 

 

 

ร่วมแสดงพิธีเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 

 



ภาพกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ 

 

 

 

 

 
 

โครงการอบรมรวมพลังประสานใจสานสายใยเทศบาล 

 

 

 

 

 

 



 


