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ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
…………………………………... 

ตามท่ี กระทรวงมหาดไทยได้ซักช้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2๕70) มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )
และปรับปรุงเป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2๕7๐) ปรับปรุงฉบับที่ 1      
พ.ศ.2565      เพ่ือเป็นแผนงานหลัก โดยกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนา
นำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ โดยคณะครูและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน        
เห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละกำลังกาย กำลังสติปัญญา เพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ กีฬา และนันทนาการ มีอัตลักษณ์  " วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น " และเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการ
ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐานในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖5 วันที่ ๒5 พฤษภาคม ๒๕๖5 แล้วนั้น 

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเกต็ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ประกาศ ณ วันที่ ๒7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

                                              
(นางสาวภคมน แก้วภราดัย) 

       ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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คำนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด          
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ ห้วงเวลาการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการ  
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาจั งหวัด/กลุ่ มจั งหวัด เป็น ไปในทิศทางเดียวกัน  การปฏิบัติ ราชการที่ มีประสิทธิภาพ            
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตภูเก็ต ได้จัดทำแผนการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) ของโรงเรียนเทศบาลเมือง
ภูเก็ตขึ้น ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ทิศทางแห่งการบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดกลยุทธ์ของ
ฝ่าย/กลุ่มงาน เพ่ือใช้เป็นแผนที่นำทางในการบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
จำเป็น ร่วมกับผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา ซึ่ งคณะผู้จัดทำใช้การวิเคราะห์สถานภาพปัจจัย         
ภายใน - ภายนอกของโรงเรียน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ระหว่างปีงบประมาณ      
๒๕๖6 – ๒๕70 แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นกรอบที่จะนำกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้  

ในการนี้  โรงเรียน เทศบาล เมื องภู เก็ ต  ได้ จั ดทำแผน พัฒ นาการศึ กษาของสถานศึ กษ า                
(พ.ศ. 2๕๖๑ - 2565) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ในการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนที่จบการศึกษามีพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพตามท่ีตนเองสนใจอย่างหลากหลาย โดยแบ่งเป็น ๕ บท คือ 

บทที่  ๑ : บทนำ  
บทที่  ๒ : ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา    
บทที่  ๓ : ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
บทที ่ ๔ : บัญชีโครงการและกิจกรรม       
บทที่  ๕ : การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
   

 ท้ายนี้  ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนสนับสนุนให้คณะผู้จัดทำสามารถ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาได้สำเร็จ  เพ่ือใช้แผนเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ ยกระดับการศึกษา
ไปสู่คุณภาพสากล และเป็นไปตามมาตรฐาน 

                                                                          
 (นางสาวภคมน  แก้วภราดัย) 
           ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๙๖๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๙๔๔๙ สังกัดสำนัก
การศึกษา 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 บนพ้ืนที่ ๑๓ ไร่เศษ สร้างขึ้นใน

สมัยนายเกษม สุทธางกูร นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ๓ ชั้น ยาว ๙๑.๔๐ เมตร กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ โดยรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เป็นเงิน ๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท ออกแบบก่อสร้างโดย นายพิทยา นาถกรณกุล สถาปนิกชาวภูเก็ต แต่ไม่
อาจก่อสร้างได้เต็มรูปแบบตามแบบที่กำหนดได้ เนื่องจากเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอ  

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

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 ธารสิริ
โรจน์  นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ตขณะนั้น ได้ของบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ 2 เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งงบประมาณสมทบ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  

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

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร หลังที่ 3 เพ่ิม
อีก  ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็น
อาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล , ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในปีเดียวกันนั้น                          
นายสุรัติ หลักบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตในขณะนั้น ได้ร่วมกับคณะครูตั้งชื่ออาคารเรียน                     
3 หลังให้คล้องจองกัน ดังนี้ 

อาคาร 1 ชื่อ  อาคารมิ่งเมือง 
อาคาร 3 ชื่อ  อาคารเรืองอโณทัย  
อาคาร 2 ชื่อ  อาคารร่มไทรทอง 
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ปี  พ .ศ. ๒๕๔1  โรงเรียน เทศบาลเมืองภู เก็ต  ได้ รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน             
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ในสมัย นายสุรัติ  หลักบ้าน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

ปี พ.ศ. ๒๕๔2 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียน
ดีเด่นขนาดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในสมัย นายสุรัติ  หลักบ้าน ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

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 กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมหลังเลิกเรียน จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน และสังคมเป็นอย่างดี 

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

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

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

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

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครู จำนวน                 
๗๒ คน  พนักงานจ้าง จำนวน ๒๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๑ คน นักเรียนตั้งแต่ระดับ                 
ชั้นอนุบาล 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 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรยีนจำนวน 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 นักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรยีนจำนวน 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 นักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรยีนจำนวน 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 นักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๖๖ คน  

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

อาคารเรียน หลังที่ 5 สร้างในพ้ืนที่อาคาร 3 (อาคารเรืองอโนทัย) โดยได้รื้อถอนอาคาร 3                
(เรืองอโนทั ย ) หลั ง เดิม  และก่อสร้างอาคาร ค.ส .ล . ๔  ชั้น  ๑๒  ห้ องเรียน  ทดแทนใน พ้ืนที่ เดิ ม                      
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๘,๓๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘                  
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ จึงเรียกชื่ออาคารนี้ว่า อาคารเรืองอโนทัย                    
เหมือนชื่ออาคารหลังเดิม 

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

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแรกที่งดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เพ่ือปรับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน                    
ที่จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษา ห้องเรียนจึงเหลือจำนวน ๔๓ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๔ คน พนักงานครู 
จำนวน 71 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 24  คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑4 คน 
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 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 
พนักงานครูจำนวน 77 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8  คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว)                   
๑4 คน นักเรยีนจำนวน ๑,583 คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖2 เปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) จำนวน ๔3 ห้องเรียน ผู้บริหาร 4 คน พนักงานครูจำนวน 63 คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 13 คน พนักงานจ้างทั่วไป (ครู,นักการ,แม่ครัว) 19 คน นักเรียนจำนวน ๑,512 คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖3 เปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 5) จำนวน ๔1 ห้องเรียน ผู้บริหาร 4 คน พนักงานครูจำนวน 64 คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 13 คน พนักงานจ้างทั่วไป (ครู,นักการ,แม่ครัว) 27 คน นักเรียนจำนวน ๑,337 คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖4 เปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 
๔1 ห้องเรียน ผู้บริหาร 4 คน พนักงานครูจำนวน 64 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 คน พนักงาน
จ้างทั่วไป (ครู,นักการ,แม่ครัว) 27 คน นักเรียนจำนวน ๑,258 คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖4 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลนครภูเก็ต ปรับปรุงอาคารผ่องโกมล
เป็นโรงอาหาร โรงยิมเนเซียมและหอพักนักกีฬา ก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง และสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
๑) นางสาวภคมน  แก้วภราดัย วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต                     

สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 089-9783038 e-mail : pat24dec@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารวิชาการ 
   ๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  4  คน 
       ๒.๑  นายเชิดศักดิ์    เพชรา     วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต                       
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 081-4773298 e-mail : sak08ppy@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป 
   3) รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

3.1 นายบุญยง           ศรชยั      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

3.2 นางสาวประภาพร  ทองดี     ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3.3 นางสาวมยุรี         จั่นแค้น   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารบุคลากร    
 

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
รวม - - 2 - 2 

2. สายงานการสอน      
- พนักงานครู - 42 20 - 62 
- ผู้ช่วยครู - 1 - - 1 
- พนักงานจ้าง(สอน) - 18 - - 18 
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 
รวม - 61 20 - 81 

3. สายงานสนับสนุนการสอน      
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  8 1 - 9 
- พนักงานจ้างทั่วไป 3 - - - 3 
- ลูกจ้างประจำ - - 1 - 1 
- พนักงานจ้างเงินรายได้ 8 - - - 8 
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 
- รวม 11 8 2 - 21 
- รวมทั้งสิ้น 11 69 24 - 104 

mailto:pat24dec@gmail.com
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 จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 11 13.58 18 
คณิตศาสตร์ 9 11.11 19 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 24.69 17 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 11.11 18 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 9.88 19 
ศิลปะ 9 11.11 21 
การงานอาชีพ 4 4.94 20 
ภาษาต่างประเทศ 9 11.11 19 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 2 2.47 21 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 81 100  
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565) 
 

จำนวนนักเรยีนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 1,180 คน จำแนกตามระดบัชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ป.๑ 2 24 19 43 22 : 1 

ป.๒ 2 36 23 59 30 : 1 

ป.๓ 1 14 15 29 29 : 1 

ป.๔ 2 19 25 44 22 : 1 

ป.๕ 4 60 62 122 31 : 1 

ป.๖ 4 65 55 120 30 : 1 

รวม 15 218 199 417 
 

ม.๑ 6 124 70 194 33 : 1 

ม.๒ 6 115 86 201 34 : 1 

ม.๓ 6 113 62 175 20 : 1 

ม.๔ 2 28 48 76 38 : 1 

ม.๕ 2 37 30 67 34 : 1 

ม.๖ 2 32 18 50 25 : 1 

รวม 24 457 315 772  

รวมทั้งสิ้น 39 667 513 1,180  

*หมายเหต ุ:  จากการรายงานระบบ LEC เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565                                             
จำนวนนักเรียนคงเหลือ 1,180 คน  
 
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย.....-....คน หญิง......-......คน  รวม จำนวน......-......คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 20 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 16 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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1.1 ที่มาของวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579 กำหนดวิสัยทัศน์ ที่มุ่งสร้างให้ประเทศไทย

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ของสถานศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อที่ 1 สร้างความรักและ
ภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและชาติไทย การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนําและเผยแพร่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนในการใช้ดิจิทัลตลอดช่วงชีวิต 
และ ข้อที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 
4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบฯ พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะอย่างม ีประสิทธิภาพ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์
หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ทีมี่วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว 

การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ย่ังยืน”  
ตามแนวทางการจังหวัดภูเก็ต ข้อที่ 3 เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนา Sport 

Tourism เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติ  ข้อที ่7) เพ่ือ
สร้าง Academy ด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนในภูมิภาคไปสู่การเป็น นักกีฬาระดับโลก เช่น กอล์ฟ เทนนิส 
ฟุตบอล  

ตามแนวทางการจังหวัดภูเก็ต ข้อที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา City of Gastronomy เพื่อให้
ความหลากหลายทาง วัฒนธรรมทางด้านอาหารสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ข้อที่ 8) การส่งเสริมการ
จัดทำรายวิชา/กิจกรรมถอดบทเรียนการประกอบอาหารท้องถิ่น บรรจุ ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาและ
โรงเรียน การอบรมมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล 

ตามแนวทางการจังหวัดภูเก็ต ข้อที่ 8 ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา
นานาชาติในระดับภูมิภาค เพ่ือสร้างร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของโลก การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาในระดับนานาชาติ จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษานานาชาติ International high School สนับสนุน
ด้านการวิจัยระดับนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา 
(Inbound & Outbound) ส่งเสริมโอกาสด้านการเรียนรู้ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีให้กับประชากร ส่งเสริม
ให้มีสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานและเป็นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ  ลดความเหลื่อมล้ ำของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 
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แผนพฒันาการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลนครภเูก็ต ทีมี่วิสัยทัศน์ “นครแห่งการสร้างสรรค์ที่
หลากหลาย มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม น่าอยู่ ปลอดภัย ทันสมัยด้วย เทคโนโลยี”  

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  กำหนดแนวทางการพัฒนาการศกึษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ไว้ดังนี้ 

1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล เพ่ือมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ให้ได้
มาตรฐาน เป็นไป ตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้อง กับพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

3. สร้างครูคุณภาพ โดยพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้สอดรับกับการ

จัดระบบ การเรียนรู้ในยุคดจิิทัลและวิถีใหม่  
5. ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความ

พร้อม ที่เหมาะสม ปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน  
6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและกีฬาของนักเรียนทุกช่วงวัยของสถานศึกษาใน

สังกัด เทศบาล  
7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสารและ                

การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน การบริหารจัดการคุณภาพ พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ             
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้          
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 
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จากแผนยุทธศาสตร์ นโยบายที่กล่าวมาแล้ว ผนวกรวมกับมาตรฐานการจัดการศึกษา ของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีภารกิจ
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยบทบาทของการให้บริการด้านวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้
แก่ชุมชน ภายใต้ความเปน็องค์กรการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงดำเนินการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา   

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทีผ่่านมา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้กำหนดแนวทางในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-25๖5) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาลเทศบาลนครภูเก็ตที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต (พ.ศ. 2561-25๖5) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของ
ความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   โดยการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในไตรมาส
ที่ 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) จนสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาล
นครภูเก็ตได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 
 

ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีส่วนปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียได้เสีย  

ด้านผู้เรียน 
1 ปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด 

 1.2 ขาดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์และสื่อความ 

 1.3 ความรู้พื้นฐานของนักเรียนบางคนในแต่ละระดับชั้นต่ำกว่าเกณฑ์ 
 1.4 คุณภาพของผลงานนักเรียนยังไม่ดีพอ 

2. ปัญหาด้านผู้เรียน 

 2.1 นักเรียนขาดวินัยในตนเองของนักเรียน     

 2.2 นักเรียนขาดคุณภาพทางการเรียน   
 2.3 นักเรียนขาดจิตสาธารณะ   
 2.4 นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง   
 2.5 คุณธรรมจริยธรรม   
 2.6 นักเรียนขาดมารยาท เขิน พูดคำหยาบ 

 2.7 จำนวนนักเรียนแต่ละห้องมากเกินไป 

 2.8 ขาดความรับผิดชอบ / ทักษะชีวิต 

 2.9 ขาดระเบียบวินัย 

 2.10 ขาดความมุง่มัน่ในการทำงาน 
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 2.11 ไม่รักษาสมบัติส่วนรวม 

 2.12 ไม่รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
 2.13 ขาดจิตอาสา 

 2.14 นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ขาดเรียนบ่อย การมาโรงเรียนสาย ติด Social ปัญหาครอบครัว 
ปัญหายาเสพติด 

 2.15 ขาดเป้าหมายในการเรียน 

 2.16 นักเรียน เขียน อ่านไม่คล่อง 

ด้านครู/บุคลากรทางการศึกษา 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 1.1 ครขูาดเทคนิคการสอนที่ทันสมัย 
 1.2 ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 
 1.3 ครูขาดการใช้สื่อการสอน 
 1.4 ครูสอนไม่เต็มเวลา 
 1.5 ครูสอนไม่ตรงตามแผน 
 1.6 ขาดการตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
 1.7 ครูสอนนักเรียนให้ท่องจำไม่เป็นกระบวนการคิด 
 1.8 แบบฟอร์มแผนการสอนไม่ชัดเจน 
 1.9 ครูไม่ได้มอบหมายงานเวลาไปราชการ 
 1.10 ครูสอนไม่ตรงเอก 
 1.11 ครูต้องใช้งบส่วนตัวในการจัดการสอน 

2. ด้านจรรยาบรรณ 
 2.1 ครูบางท่านพูดจาไม่สุภาพ 
 2.2 ครูไม่ตรงต่อเวลา 
 2.3 ครขูาดวินัยทางด้านการแต่งกาย 
 2.4 ครูมภีาระงานพิเศษนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป 
 2.5 ครูสอนไม่ตรงตามแผน 
 2.6 ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน 
 2.7 ขาดความเข้าใจในกระบวนการทำงาน เช่น การจัดทำโครงการ 
 2.8 ครูไม่มีความชัดเจนในการประมวลจริยธรรม 
 2.9 ครูขาดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
 2.10 ควรคัดสรรการอบรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงและไม่จัดประชุมอบรมมากเกินไป 
 2.11 ครูขาดความชำนาญในการ 

3. จำนวนครู/บุคลากร/พัฒนาตนเอง/ขวัญและกำลังใจ 
 3.1 ขาดครูผู้สอนบางกลุ่มสาระ 
 3.2 ขาดครูสนับสนุนการสอนด้านการเงิน ธุรการ 
 3.3 ครูขาดโอกาสด้านการพัฒนาตนเอง 
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 3.4 ขาดแรงจูงใจในการทำงาน 
 3.5 ขาดโอกาสในการศึกษาดูงานเพ่ือนำมาพัฒนาตนเองและองค์กร 
 3.6 ขาดครูผู้สอนบางกลุ่มสาระ 
 3.7 ครูขาดโอกาสด้านการพัฒนาตนเอง 
 3.8 ครบูางท่านขาดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
 3.9 ครูขาดความรู้ในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ดา้นทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
1. สื่อ/เทคโนโลยี 
 1.1 ไม่มีจอสมาร์ททีวีในบางห้องเรียน 

 1.2 ไม่มีจอโปรเจคเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 

 1.3 ขาดระบบเครือข่าย Wifi ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
 1.4 ขาดแคลนเครือ่งมือที่ใช้ในการผลิตสื่อ 
 1.5 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพริ้นเตอร์ ไมเ่พียงพอต่อการใช้งาน 

2. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ 
 2.1 รั้วโรงเรียนไม่มีความปลอดภัย 
 2.2 โรงเรียนมีมุมอับ จุดอันตราย 
 2.3 ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีสื่อวัสดุครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2.4 ไม่มีห้องปฏิบัติการจริยศึกษา 
 2.5 ไม่มีห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา 
 2.6 ไม่มีห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 
 2.7 ไม่มีห้องนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียน 
 2.8 ไม่มีพ้ืนที่สำหรับประชุมรวมของนักเรียน 

2.9 ห้องประชุมมีแสงสว่างมากเกินไป เครื่องฉายภาพไม่ดี 
2.10 ห้องสมุดมีวัสดุหนังสือ สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
2.11 หอพักนักกฬีาขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องนอนที่จำเป็น 

ดา้นการบริหารจัดการ 
1. กระบวนการบริหาร 

1.1. นโยบายการศึกษา และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
1.2. การมอบหมายภารงานนอกเหนือการสอนมากเกินไป 
1.3. ความยุ่งยากในการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
1.4. ระบบการกำกับติดตาม นิเทศ ยังไมมี่เป็นรูปธรรม 

2. การมสี่วนร่วมของชุมชน 
2.1. ผู้ปกครองบางส่วนไมเ่ห็นความสำคัญต่อบทบาทในการร่วมมือกับทางโรงเรียน 
2.2. ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนน้อย 
2.3. ขาดผู้รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.4. สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรม สนับสนุนให้เยาวชนถูกมอมเมา 



แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570)    
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต  

13 
 
 

3. กลไกทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ 
3.1. ครูและบุคลากรขาดความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 
3.2. ครูและบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือกัน 
3.3. ครแูละบคุลากรไม่เข้าใจวิสัยทัศน์และบทบาทร่วมของโรงเรียน 
3.4. สถานศึกษาขาดการนำสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ 
3.5. ขาดการตัดสินใจเลือกกลวิธีเพ่ือให้สามารถทำงานได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

  

ผลการวิเคผลการวิเคราะห์ราะห์จุจุดดแข็ง จุดอ่แข็ง จุดอ่อน โอกาสอน โอกาส  อุปสรรค อุปสรรค ((SSWWOOTT  AAnnllyyssiiss))  

ตารางท่ี 1 สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
โอกาส (+) (opportunities) อุปสรรค (-) (treats) 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม(Social culture factors- S) 
1.1 ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านทรัพยากร/วิชาการ ทำให้ 
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความสำคัญด้านการศึกษาและให้
การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาเป็น       อย่างดี 
1.3 มีแหล่งเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  
1.4 มีบุคคลที่มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ 
1.5 ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีแหล่ง
การศึกษา และทำให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี 

 
1.1 ผู้ปกครองมีอาชีพที่หลากหลาย บางส่วนไม่มีเวลา
ดูแล และขาดการส่งเสริมการเรียนส่งผลกระทบต่อผล
การเรียนรูข้องนักเรียน 
1.2  ผู้ปกครองบางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก
ไม่ได้ดูแลฝากญาติเลี้ยงส่งผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้อง
นักเรียน 
1.3 สภาพแวดล้อมรอบๆ โรงเรียน มีสิ่งยั่วยุ ล่อแหลมไม่
เหมาะสม ทำให้เสียการเรียน เช่น ร้านเกม อินเตอร์เน็ต 
ร้านคาราโอเกะ โต๊ะสนุกเกอร์  
1.4 การเข้ามาอยู่ของคนหลากหลายทำให้มีปัญหาต่อ
การย้ายออกและรับนักเรียน 
 

โอกาส (+) (opportunities) อุปสรรค (-) (treats) 

2. ด้านเทคโนโลยี (Technological factors – T) 
2.1  ความก้ าวหน้ าทางด้ าน เทคโน โลยี  (คอมพิ วเตอร์         
อินเตอร์เน็ต ) ทำให้นักเรียนมีความต้องการบริโภค ส่งผลทำให้
นักเรียนเกิดความรอบรู้และสามารถ แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
2.2 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาเห็นความสำคัญ       
ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี ให้การส่งเสริม สนับสนุนด้าน
สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาบุคลากรใน
การจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีอย่าง หลากหลายและ
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 
2.1 ปัจจุบันสื่อต่างๆ มีอิทธิพลต่อนักเรียน สื่อบาง
ประเภทไม่มี การคัดกรองและตรวจสอบอย่าง
รอบคอบ ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียน โดยการ
นำไปเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม สร้างปัญหาภายใน
สถาบันและสังคม 
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โอกาส (+) (opportunities) อุปสรรค (-) (treats)  
3.ด้านเศรษฐกิจ(Economic factors – E) 
3.1 สถานศึกษา วัด ชุมชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษา     
แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีทุนใช้จ่ายในการจัดซื้อ     วัสดุ
อุปกรณ์การเรียน 
3.2  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชนต่างๆ      
ร่วมกับทางสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมระดมทุน บริจาค ทุนทรัพย์ใน
ด้านต่างๆ และวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลทำให้
การศึกษาของสถานศึกษาพฒันามีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
3.3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะอยู่ในระดับปานกลางถึงดี  
3.4 โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจด้านการค้าขายและเป็น
แหล่งท่องเที่ยว  
 

 
3.1  ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานบ่อยนักเรียนต้องย้ายตาม       
ผู้ปกครอง   
 
3.2 ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพรับจ้าง ไม่มั่นคง และ
มีรายได้น้อยไม่แน่นอน   

โอกาส (+) (opportunities) อุปสรรค ( - ) (treats) 
4.ด้ านการเมืองและกฎหมาย  (political and local 
factor – P) 
4.1 เทศบาลนครภูเก็ตให้ความสนใจและสนับสนุนด้าน    
การศึ กษ า  และ งบ ป ระมาณ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ส่ งผ ล ให้      
สถานศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 
4.2 ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ     
เก่ียวกับ นโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษา     ได้รับ
การสนับสนุนมากข้ึน 
 

 
 
4.1 ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
ขาดความรู้เรื่องกฎหมายและพ.ร.บ.การศึกษา ส่งผลให้ขาด
คามร่วมมือในการจัดการศึกษา 
4.2 การดำเนินการด้านการจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษาไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  การบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยเฉพาะเรื่อง 
การจัดซื้อจัดจ้าง มีกฎหมาย/ระเบียบ รองรับที่ชัดเจน ทำ
ให้ไม่คล่องตัวในการดำเนินการเท่าที่ควรมีผลทำให้ เกิด
ความล่าช้า 
    

 
ตารางท่ี 2 สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4 M) 

จุดแข็ง (+) (strong) จุดอ่อน (- ) (weak) 
1. ด้านโครงสร้างนโยบาย (Structure and policy – 
S1) 
1.1 สถานศึกษากำหนดนโยบายและแผนงาน ครอบคลุม     
ทุกสายงานของบุคลากรทุกฝ่าย ส่งผลทำให้ได้รับความ     
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
1.2 มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีวิสัยทัศน์        
พันธกิจ และเป้าหมาย กลยุทธ์ที่ชัดเจน ส่งผลให้สามารถนำ
เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
1.3 การบริหารงานของสถานศึกษามีการกระจายอำนาจ 
ตามโครงสร้างอย่างชัดเจน ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
 
1.1  นโยบายการจัดการศึกษา มีภาระงานที่มากทั้งของ
สถานศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานอ่ืนๆ ทำให้
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูลดลง 
1.2  โครงสร้างการบริหารงานในสถานศึกษา เป็นระบบ 
แต่บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน มีความซ้ำซ้อน 
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จุดแข็ง (+) (strong) จุดอ่อน (- ) (weak) 
2.ด้านผลผลิตและการให้บริการ (Service system–S2) 
2.1 สถานศึกษาจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง ทำให้      
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค   
2.2  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้      
สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนโดยเฉลี่ยดีขึ้น  
2.3 สถานศึกษามีวงโยธวาธิต ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย  
โต๊ะ เก้าอ้ี  และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับให้บริการในการร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนที่ขอความร่วมมือ 
2.5 มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ  
สิ่งแวดล้อม  
 

 
2.1 ผู้ เรียนยังไม่ ให้ความสนใจอย่างเต็มที่ ในการใช้      
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ส่งผลให้ได้รับประสบการณ์ไม่
หลากหลาย   
2.๒ เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นไม่เพียงพอต่อการใช้
บริการ 
2.๓ สถานศึกษามี ห้องบริการต่างๆไม่ เพี ยงพอต่อ       
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.๔ อาคารเรียนบางหลังมีอายุการใช้งานนาน ทำให้ยาก
ต่อการปรับปรุงดูแล 
 

3.ด้านบุคลากร  (Man – M1) 
3.1 บุคลากรของสถานศึกษามีวุฒิทางการศึกษาระดับ     
ปริญญาตรี ปริญญาโทและได้รับการสนับสนุนการพัฒนาในทุก
ด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถทักษะการทำงาน ในโอกาส
ต่างๆ กัน  
3.2 บคุลากร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ   
3.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพที่       
หลากหลายในการทำงาน 
3.3 บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

 
3.1 ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาวิชา ทำให้ผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร 
3.2 บุคลากรบางส่วนขาดความชำนาญในการใช้
เทคโนโลยี และอุปกรณ์สมัยใหม่ 
3.3 ครูผู้สอนรับผิดชอบงานหลายด้านส่งผลให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ไม่เต็มศักยภาพ 
3.4 ครูผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนน้อย 

จุดแข็ง (+) (strong) จุดออ่น (- ) (weak) 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money  – M2) 
4.1 การบริหารงานงบประมาณ เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน  
มีความโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทางการกำหนด ทำให้การเงินและ
บัญชีถูกต้อง 
4.2 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา      
และกิจกรรมอ่ืนๆ  เพียงพอกับความต้องการ 
4.3  มีจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
4.4  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมฯ และชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 
4.1 การจัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบ/กฎหมายรองรับอย่าง      
ชัดเจน กระบวนการเบิกจ่ายมีขั้นตอนมากทำให้ไม่        
คล่องตัวในการดำเนินการเท่าที่ควร 
4.2 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน
การเงินและงบประมาณ  
4.3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้า 
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จุดแข็ง (+) (strong) จุดอ่อน (- ) (weak) 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์  (Material – M3) 
5.1 สถานศึกษาจัดหาสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย หลากหลาย      
ให้ผู้เรียนจำนวนมากช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  และเกิดการ
เรียนรู้มากขึ้น 
5.2 สถานศึกษามีงบประมาณจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน
การสอนอย่างเต็มที่   

 
5.1 วัสดุอุปกรณ์บางอย่างมีราคาแพงและไม่ได้คุณภาพ  
บางอย่างไม่ตรงกับความต้องการ และการดำเนินการ  
จัดหาล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ 
 5.2 ห้องพิ เศษต่างๆ ไม่ เพียงพอ ส่ งผลกระทบต่อ      
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง 
 5.3  การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 
 

จุดแข็ง (+) (strong) จุดอ่อน (- ) (weak) 
6. ด้านการบริหารจัดการ  (Management  – M 4) 
6.1  สถานศึกษามีแผนงานและโครงการ เพื่อใช้ในการพัฒนา  
6.2 ระบบบริหารงานมีการมอบอำนาจและมอบหมายงาน      
ให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน   
6.3 สถานศึกษามีระบบสารสนเทศบางฝ่ายงานดีส่งผลต่อ      
การใช้ข้อมูล ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
6.4 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน      
วิทยากรท้องถิน่ และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นเสมอ   
 

 
6.1 การกำกับการนิเทศติดตามผลงาน การประเมินผล 
การรายงานผล ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่ อง ทำให้ขาด
ข้อมูล ในการปรับปรุง    
6.2 ระบบสารสนเทศไม่เชื่อมโยงกันทำให้เกิดภาระงานที่
ซ้ำซ้อน  
6.3 ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทั้งสถานศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
********************************* 

“ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต   จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ด้วยกระบวนการมีสวนร่วมของภาคีเครือข่าย    
โดยน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

1)สถานศึกษามคีุณภาพสูม่าตรฐานสากล 2)กระบวนการมสี่วนร่วมของภาคเีครือข่ายในการจดัการศึกษา 3)น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

พัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรใหไ้ด้มาตรฐาน 

บริหารจดัการศึกษาใหเ้ป็น
องค์กรแห่งคุณภาพ 

พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการจดัการศึกษา 

น้อมนำแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล มีศักยภาพ
เป็นพลโลก 

การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหไ้ด้มาตรฐาน 

การพัฒนากระบวนการบริหาร
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

การจัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้
เพียงพอและมีคณุภาพ 

การยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน 

การน้อมนำแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

พัฒนา
นักเรียนให้
มี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
และค่านิยม
หลักของคน
ไทยและ
ความเป็น
พลโลก 

พัฒนา
นักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนบรรลุ
ตาม
เป้าหมาย
ของ
สถานศึกษา  

ส่งเสรมิ
ให้
นักเรียนมี
สุขนิสัย 
สุขภาพ
กาย จิต 
ที่ด ี

พัฒนา
นักเรียนให้มี
สมรรถนะ
สำคัญและ
ทักษะที่
จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 
21 

พัฒนา
นักเรียนสู่
ความเป็น
เลิศตาม
ศักยภาพ
สู่
มาตรฐาน
สากล 

สรรหาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้
ได้
มาตรฐาน 

ส่งเสริม
และ
พัฒนา
กระบวนก
ารจัดการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 
21 สู่ครู
มืออาชีพ 

พัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และ
เสริมสร้าง
ขวัญ
กำลังใจ 

พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา
สู่
มาตรฐาน
สากล 

พัฒนา
ข้อมูล
สารสนเท
ศเพื่อ
การศึกษา
ให้มี
คุณภาพ 

จัดหา
ทรัพยากร
ทางการ
ศึกษาให้
เพียงพอ/
เหมาะสม
และมี
คุณภาพ 

สร้างและ
พัฒนา
อาคาร 
สถานที่ 
แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน
ให้เป็นสังคม
แห่งการ
เรียนรู ้

ซ่อมแซม
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้
และอาคาร
สถานที่ 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ผู้ปกครอง 
ครอบครัว 
ชุมชนและ
ภาคี
เครือข่าย
ทาง
การศึกษา 

พัฒนา
ระบบการ
ประชาสัม
พันธ์และ
การ
ให้บริการ
ชุมชน 

โรงเรียน
ต้นแบบการ
ประหยัด
พลังงาน
และการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

น้อมนำ
แนวทาง
หลักปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ใช้ในการ
เรียนการ
สอน 
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วิเคราะห์ชัน้ที่ 2 

1 , 2 , 3 

4 , 5 , 6 

7 , 8 , 9 

10 , 11 ,  

12 

13 , 14 

15 , 16 

17 , 18 

19 , 20 

21 , 22 

23 , 24 

25 , 26 

27 , 28 

29 , 30 

31 , 32 

33 , 34 

35 , 36 

37 , 38 

39  

40 , 41 

42 , 43 

44 , 45 

46 , 47 

48 , 49 

50 

51 , 52 

53 , 54 

55 , 56 

 

 

57 , 58 

59 , 60 

61  

 

62 , 63 

64 , 65 

66 , 67 

68  

69 , 70 

71 , 72 

73 , 74 

75 , 76 

77 , 78 

79 , 80 

81 , 82 

83 , 84 

85 , 86 

87 , 88 

89 , 90 

91 , 92 

93 , 94 

95 , 96 

97 , 98 

99 , 100 

101 
,102 

103 
,104 

105   

106 , 107 

108 , 109 

110 , 111 

112 , 113 

114 , 115 

116,117 

118,119 

120,121 

122 

123,124 

125,126 

127,128 

129,130 

131,132 

133,134 

135,136 

137,138 

139,140 

141,142 

143,144 

145,146 

 

147,148 

149,150 

151,152 

153,154 

155,156 

157,158 

159 ,160 

 

162 ,163 

164 ,165 
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วิเคราะห์ชัน้ที่ 1 

24,32,35,38, 

41,48,49,50, 
51,55,56,57 

46,35,52 

24,39,61,54 

34,97,43 

 

36,40,94,98,100 

40,42,94,98,100 

40,47,94,98,100 

40,94,98,100 
45 

40,94,98,100 
94 

40,94,98,100 
98 

40,94,98,100 

40,94,98,100 
106  

40,94,98,100  

94,100,98, 57 

44,57 

 

99,104,107 

99,37,98 

 

93,100,96,101 

94,106 

 

100,108 
97 ,100 

 

 

63,67,98 
65 

64,68,69,70,79 

88,91 

104,107,90,91 

66,77 

92,93,94,95 

85,92,99 

97,107 

98,99,100 

92,96,99 

92,58 

92 ,96 

92 ,96 

6 
7,8,9,10,11,12 

98 , 96      

1,4 

2,3 , 13 

5 , 31 

99   
98,99 

58 

119 29, 95, 98 

119,120,30 

98,99,100 
121 

98,99,100 
93 

106 ,113 

120 ,20 

28 
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2. เป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕51 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาที่เป็นองค์ประกอบในการ
จัดการศึกษาเกี่ยวกับครู บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการในการบริหารจัดการที่จะให้เกิดผล
ต่อนักเรียน และได้นำสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืง วัฒนธรรม ประชากร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งนโยบายการบริหารของเทศบาลนครภูเก็ต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 และการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ ตามนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยสังเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพเข้าด้วยกัน  
นำมาซึ่งการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และรายละเอียดโครงการ กิจกรรม
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้   

ลักษณะของแผนพัฒนาการศึกษา 
 แผนพัฒนาการศึกษา เป็นแผนพัฒนาที่มีลักษณะสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
นครภูเก็ต แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 โดยมีการทบทวนเพ่ือปรบัปรุงเป็นประจำ นำไปสู่การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ดังนั้นแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา จึงมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นการนำผลการวิเคราะห์จากคณะกรรมการทุกฝ่ายมาเป็นแนวคิด  โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ กิจกรรมและแผนงานได้มากกว่าหนึ่ งโครงการ 
กิจกรรมและแผนงาน 

2. เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ โดยสถานศึกษาใช้แผนพัฒนาการศึกษา 
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

3. เป็นแผนพัฒนาการศึกษาที่ มีความต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนตามผลการวิเคราะห์ที่สรุปใน
แต่ละปี มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจำ 

 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  มีการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ 

- ประชุมคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ทราบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
วัตถปุระสงค์ ความสำคัญ และความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
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 ขั้นตอนที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น นโยบายการพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตินโยบายการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์นโยบาย
จังหวัด/อำเภอ/เทศบาล   นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาปัญหา
และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งเป็น
ที่มาของ “ วิสัยทัศน์ ”  

 ขั้นตอนที่ ๓ การวางแผน ตัดสินใจ การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา 
     -  สถานศึกษานำเอาข้อมูลท่ีสถานศึกษาเก็บรวบรวมมาทำการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเมื่อ
สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์  นำไปสูก่ารพัฒนาการจัดการศึกษา 

 - พิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยดูจาก 
1) ความต้องการจำเป็นเร่งด่วน 
2) ขีดความสามารถทางทรัพยากรของสถานศึกษาและงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุน

จากเทศบาลนครภูเก็ตและองค์กรอื่น ๆ 
3) ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

และความเป็นพลโลก 
 กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของ

สถานศึกษา    
 กลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย จิต ที่ดี    
 กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 1.5  พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล    

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2.1  สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สู่ครูมือ

อาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล    

กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.1  จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ    
กลยุทธ์ที่ 4.2  สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้     
กลยุทธ์ที่ 4.3  ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 5.1  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5.2  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 6.1  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม    

กลยุทธ์ที่ 6.๒  น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้    

ขั้นตอนที่ ๔  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศกึษา 
 แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๕ ส่วนด้วยกันคือ 
  ส่วนที่ 1 บทนำ 
 ส่วนที่ 2  ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 
 ส่วนที ่3  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 ส่วนที่ ๔  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 ส่วนที่ ๕  การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

2. นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 

วิสัยทัศน์ 
 สู่ความมัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  
     เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ 5 ปีและ
เพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วน
ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 

กรอบวิสัยทศัน์และเป้าหมาย  
     เพ่ือเป็นการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายของการพัฒนาบนพ้ืนฐานของหลักการและแนวคิด
ที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
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1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพ่ือกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
เงื่อนไขความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม  

2. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง 
อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับ 
สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ 
พัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหา 
ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ (3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  

3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับ
การดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป  

4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของ 
ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้  
ประโยชน์จากองคความรูทางดานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลักดันให้
ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งค่ังได้อย่าง
ทั่วถึง 

เป้าหมาย 
1. การปรับโครงสร้าง การผลิตสู่เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม  
2. การพัฒนาคนสำหรับ โลกยุคใหม่ 
3. การมุ่งสู่สังคมแห่ง โอกาสและความ เป็นธรรม 
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ ความยั่งยืน 
5. การเสริมสร้าง ความสามารถของ ประเทศในการรับมือ กับการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยง

ภายใต ้บริบทโลกใหม ่
หมุดหมายการพัฒนา เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของ

วาระการพัฒนา (Agenda) ที่เอ้ือให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่13 จึงกำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ แบ่งออกได้
เป็น 4 มิต ิดังนี้ 
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 ๒.๒  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.25๖๐-25๗๙ 
วิสยัทศัน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง 
เป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

 ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
1. การเข้าถึงการศึกษา (Access) 
2. ความเท่าเทียม (Equity)  
3. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
4. คุณภาพ (Quality) 
5. ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

     ๒.๓ มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
การประเมินความสามารถทางการเรยีน เป็นการประเมิน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
๒.๔ นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ๒๕๖6-๒๕70 

วิสัยทัศน์ : “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ  มุ่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว” 
ยุทธศาสตร์ 
1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพ่ือรองรับการ

พัฒนาระดับนานาชาติ 
2. การเสริมสร้างศักยภาพคน บนพ้ืนฐานของสถาบันทางสังคมที่เขม้แข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือ

กับต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง 
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3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเสริมสร้างความมั่นคงในการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย 
และสงัคมดิจิตอล 

4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล/ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพ่ือรองรับการ

พัฒนาระดับนานาชาติ 
1.1 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจังหวัดมีมาตรฐานการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ บุคลากร 

การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์เป็นที่ประทับใจของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

1.2  ผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนการท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ
ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน 

2. การเสริมสร้างศักยภาพคน บนพ้ืนฐานของสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือ
กับต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง 

2.1 จำนวนการลงนามระหว่างเมืองต่างประเทศกับจังหวัดภูเก็ต เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 เมือง/ปี 
2.2 อัตราที่เพ่ิมขึ้นของหมู่บ้าน/ชุมชนระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) ในการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดต่อจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 
2.3 จำนวนคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 5 วิชาหลัก

ของ ชั้น ป.6, ม.3, ม.6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3/ปี 
2.4 จำนวนระบบการให้ความรู้ในระดับนานาชาติ online ผ่าน website เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 2 

เรื่อง/ปี 
2.5 จำนวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรของต่างประเทศในระดับสถาบันอุดมศึกษาของ

จังหวัดภูเก็ตเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 หลักสูตร/ปี 
3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเสริมสร้างความมั่นคงในการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย 

และสังคมดิจิตอล 
3.1 อัตราร้อยละของจำนวนเที่ยวบินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3/ปี 
3.2 มีการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติจำนวนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
3.3 อัตราคดีอาชญากรรมในกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ต่อประชากรแสนคน 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/ปี 
3.4 จำนวนหอเตือนภัยสึนามิที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด 100% 

4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล/ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 จังหวัดมีการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ตาม หลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด 

4.2 จำนวนชายหาดที่มีการจัดระเบียบชายหาดแล้วไม่ถูกบุกรุกเพ่ิม 100 % 

๒.๕ ทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครภูเก็ตและนโยบายทางการศึกษา 
วิสัยทัศน์   

"นครภูเก็ต เป็นนครแห่งการสร้างสรรค์ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน" 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครภูเก็ต แบ่งเป็น ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์การศึกษา ประกอบด้วย ๖ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
    ๑.๑. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน  

มีทกัษะชีวิต สามารถแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของตนเอง และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

 ๑.๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกกลุ่ม ในทุกด้าน แบบบูรณาการ โดยยึด  
คุณธรรม นำความรู้และหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ดี เก่งและมีความสุข)  
        ๑.๓. สรา้งการมีส่วนร่วมและส่งเสริม บทบาท ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรัฐ  
        ๑.๔. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ สวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพรวมทัง้สร้าง ขวัญ
และกำลังใจที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ๑.๕. สรา้งและ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
       ๑.๖. ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอและทันสมัย 

๒. ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์สังคม ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
         ๒.๑.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสถาบันทางสังคม 
         ๒.๒. รณรงค์ สร้างจิตสำนึกของคนในสังคม ให้ตระหนักในหน้าที่ มีคุณธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปกป้องและเทิดทนูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
         ๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใน
การพัฒนาเมือง  

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ๔ แนวทางการ
พัฒนา ดังนี้  
       ๓.๑. บริหารจัดการ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายใต้
การมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
       ๓.๒. ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐานและเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขยีว 
       ๓.๓. รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
       ๓.๔. เสริมสร้างขีดความสามารถของเมืองในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๔. ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
       ๔.๑. พัฒนา สุขาภิบาลอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 
       ๔.๒. ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ๔.๓. ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ การป้องกันโรคแบบเชิงรุกการ
รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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 ๔.๔. ส่งเสริม สนับสนุน สวสัดิการทางสังคมให้ครอบคลุม แก่คนทุกกลุ่ม และสงเคราะห์  
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและด้อยโอกาส 
        ๔.๕. รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกนัปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ โดยร่วมมือกับ องค์กร
เครือข่ายอ่ืน 
 ๕. ยทุธศาสตร์สร้างสรรค์ การบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
        ๕.๑. สรรหา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการพนักงาน 
        ๕.๒ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงาน โดยมุ่งประโยชน์ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการบริหาร 
        ๕.๓. พฒันา เพ่ิมประสิทธิภาพ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อการบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
         ๕.๔. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อการบริการประชาชน 

๖. ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ โครงสร้างพ้ืนฐาน   ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
        ๖.๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ระบบการจราจร ให้ได้มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เมืองและเอ้ือต่อผู้ด้อยโอกาส 
        ๖.๒.ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง ให้สว่างครอบคลุมพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาล สวยงาม เป็นระเบียบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง  
        ๖.๓. พัฒนาการบริหารจัดการ ระบบการผลิต การจำหน่ายและการบริการน้ำประปาให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน เพียงพอ และครอบคลุมพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล 
        ๖.๔ จัดหาเครื่องมือ ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานีจัดการน้ำ เขื่อน และขยายเส้นทางการ ระบายน้ำใน
เขตเมือง โดยดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ 
        ๖.๕.เสริม สนับสนุน การออกแบบและจัดระเบียบเมือง เพ่ือเมืองน่าอยู่และน่าเยือน 
          ๗. ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ เศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
        ๗.๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมือง บนพื้นฐานความสุขของชุมชนเจ้า
บ้าน 
        ๗.๒. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับทักษะฝีมือร่วมกับภาคเีครือขา่ย เพ่ือเสริมสร้างขีด 
ความสามารถในการประกอบอาชีพ บนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๗.๓. ส่งเสริม และสนับสนุน การวิจัยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพัฒนาสินค้าและบริการ 

๘. ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ อัตลักษณ์ ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
        ๘.๑. จัดกิจกรรม ยกย่องเชิดชูบรรพชน และปราชญ์ท้องถิ่นด้านต่าง ๆเพื่อดำรงไว้ซึ่งภูมิ ปัญญา
และวิถีชีวิตท้องถิน่  
        ๘.๒. เสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม (เป็นเจ้าภาพร่วม) ให้เกิดความรักและภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมถิ่นกำเนิด และอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุชาติพันธุ์  
        ๘.๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงวันสำคัญทาง ศาสนา 
        ๘.๔. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 นโยบาย นครแห่งการสร้างสรรค์  “การศึกษา”  

พันธกิจ 
 ผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต มีนโยบายเพ่ือสร้างนครภูเก็ตให้เป็นเมืองที่มีความสุข และเป็นเมืองน่าอยู่
ด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นและพัฒนาด้านการศึกษาในทุกด้านแก่คนทกุวัย เพื่อเข้าสู่สังคม แห่งการเรียนรู้และ
เตรียมพร้อมสู่เมืองนานาชาติ โดยพันธกิจ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีคุณธรรมนำความรู้ด้วยความเสมอภาคและท่ัวถึงสอดคล้องกับการ
จดัการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ และ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาหลักสูตรสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะที่หลากหลายให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน บน
พ้ืนฐานสัมมาชีพ 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน (จิตสำนึกสาธารณะ มีวินัย 
วิริยะ อุตสาหะ และคุณลักษณะความเป็นไทย) 

๓. สร้างระบบคัดสรรครู (ดี เก่ง) และพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน(คืนครูสู่ห้องเรียน) เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้ง
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

๔. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสร้างการ
เข้าถงึข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาผู้เรียน กระบวนการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการในโรงเรียน 

๖. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน ตลอดทุกช่วง
วัย 

๗. ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนตลอดจนจัดหาอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

๘. ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 ๒.๕ สถานภาพของสถานศึกษาในปัจจุบัน 
การวิเคราะห์สภาพโรงเรียน (SWOT Analysis) 

เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจการจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย โรงเรียนจึงดำเนินการวิเคราะห์สภาพ
สถานศึกษาในปัจจุบัน SWOT Analysisเพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดยการวิเคราะห์
สำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT 
จึงถือได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้
ตนเอง(รู้เรา)  รู้จักสภาพแวดล้อม(รู้เขา) ชัดเจนและวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกทั้งสิ่งที่ได้
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เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อ
โรงเรียน และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่างๆ ที่โรงเรียนมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ของโรงเรียนที่เหมาะสมต่อไป 
ผลจากการศกึษาและวิเคราะห์ พบว่า 

ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม (พ.ศ.2554-

2558) เมื่อวันที่ 19 - 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมรายมาตรฐาน   
ดังนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) 

ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ำหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ  
คุณภาพ 

ผลการรับรอง 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา     
กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่ 1 เดก็มีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก  
ตัวบ่งช้ีที่ 2 เดก็มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก  
ตัวบ่งช้ีที ่3 เดก็มีพัฒนาการดา้นสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก  
ตัวบ่งช้ีที่ 4 เดก็มีพฒันาการด้านสตปิัญญาสมวัย 10.00 8.50 ด ี  
ตัวบ่งช้ีที่ 5 เดก็มคีวามพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก  
กลุม่ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์     
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณธิาน/ วสิัยทศัน ์พันธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก  

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็ 
เอกลักษณ์ของสถานศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก  

กลุม่ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการดำเนนิงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา                        2.50 2.50 ดีมาก  
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหาร จัดการศึกษา     
กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่ 7  ประสิทธภิาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.00 ด ี  
กลุม่ตัวบง่ชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่วามเปน็เลิศ ทีส่อดคล้อง 
กับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    

กลุม่ตัวบง่ชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ประสิทธผิลการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้ทีเ่น้นเดก็เปน็สำคัญ                35.00 33.00 ดีมาก  
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน     
กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่ 8  ประสิทธผิลของระบบการประกนัคณุภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก  

ผลรวมคะแนนทัง้หมด 100.00 94.50 ดีมาก  



แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570)    
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต  

31 
 

จุดเดน่ 
1. เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคมและสตปิัญญาสมวยั มีความพร้อมที่จะ 

เรียนรู้ในขั้นต่อไป 
 2. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นสำคัญจนเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้าน  
 ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย 
 3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพ โดยมกีารประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง  
 ของการบริหารจัดการ 
 
 จุดที่ควรพฒันา 
 1.   สถานศึกษาควรพัฒนาห้องเรียนให้มีขนาดตามเกณฑ์และพอเหมาะสมกับจำนวนเด็ก 
 2.   สถานศึกษาควรปรับปรุงดา้นสุขาภิบาลในโรงอาหารให้ห่างไกลจากกลิ่นรบกวนและฝุน่ละออง 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน)   

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรจัดห้องพิเศษสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีสภาพบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวัย ของ
เดก็เปิดให้เด็กได้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
- สถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองทุกฝ่ายวางแผนแก้ปัญหาในการเรียนให้เป็นตามเกณฑ์และ ควร
ปรบัปรุงด้านแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศ 
- ควรปรับปรุงด้านความสะอาด สถานที่รับประทานอาหารของเด็ก ให้เหมาะสมห่างไกลกลิ่นและฝุ่น 
และปดิอาหารขณะวางรอคอยเด็กมารับประทานอาหาร ควรดำเนินการภายใน 1ปี 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 ครคูวรมีการเน้นจัดขอ้มูล และสรุปข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กตามพฤติกรรมแต่ละด้าน  
 ให้เป็นระบบและชัดเจนตามเครื่องมือที่กำหนดลงในสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดโครงการพัฒนาเป็นรายมาตรฐานมีกิจกรรม

ชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดเป็นรูปธรรมหรือมีค่าเป็นร้อยละ เปรียบเทียบผลสำเร็จได้กับคุณภาพที่ผ่านมา
เพ่ือให้ประเมินการพัฒนาได้ชัดเจน และตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ควรดำเนินการภายใน 
1 ปี  

นวัตกรรมและสิ่งดีเด่นรวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (สมศ.) 
 ธนาคารขยะรีไซเคิล ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ ได้ลด
จำนวนขยะในสถานศึกษาและชุมชนนอกสถานศึกษา ลดภาระเก็บขยะของเทศบาลนครภูเก็ต 
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 ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ำหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ  
คุณภาพ 

ผลการรับรอง 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา     
กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผูเ้รยีนมสีุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี 10.00 9.72 ดีมาก  
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผูเ้รยีนมีคณุธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.90 ดมีาก  
ตัวบ่งช้ีที ่3 ผูเ้รยีนมคีวามใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 10.00 9.98 ดีมาก  
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผูเ้รยีนคดิเป็น ทำเปน็ 10.00 9.78 ดมีาก  
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รยีน 20.00 8.65 พอใช้  
กลุม่ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์     
ตัวบ่งช้ีที ่9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณธิาน/ วสิัยทศัน์ พันธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
 

5.00 5.00 ดีมาก  

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็ 
เอกลักษณ์ของสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดมีาก  

กลุม่ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตวับง่ช้ีที่ 11 ผลการดำเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ 
สถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหาร จัดการศึกษา     
กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบง่ช้ีที่ 7  ประสิทธภิาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก  
กลุม่ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่วามเปน็เลิศ ทีส่อดคล้อง 
กับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    

กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ประสิทธผิลการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้ทีเ่น้นเดก็เปน็
สำคญั                

10.00 9.00 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน     
กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบง่ช้ีที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
ต้นสังกดั 

5.00 4.94 ดีมาก  

ผลรวมคะแนนทัง้หมด 100.00 86.77 ดี   

 จุดเดน่ 
 สถานศึกษามีผลพัฒนาให้บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา การดำเนินงานโครงการพิเศษและการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือรักษาระดับมาตรฐาน บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ ผู้มีเรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค ์
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ 
ภาษาไทย และมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)   

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
- สถานศึกษาควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมงหรือรายคาบให้ชัดเจน จัดทำการวิจัย

ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและควรจัดกิจกรรมเสริมสำหรับผู้เรียนมีความสามารถสูงเป็นพิเศษ 
- สถานศึกษาควรจัดทำแผนพัฒนาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบ ควรจัดทำข้อมูลแยกแฟ้มประเภทต่างๆ ใช้ชัดเจนมีภาพประกอบและรายละเอียด
อ่ืนๆ เพ่ือสะดวกในการใช้และให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การจัด
นิทรรศการ หนังสืออ่านประกอบ หนังสือเล่มเล็ก และโครงงาน เป็นต้น 

- สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้โครงงาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นและทุกประเภท เช่น โครงงานสำรวจ โครงงานทดลองโครงงานประดิษฐ์ และ
โครงงานอาชีพ เป็นต้น และสรุปองค์ความรู้ด้วยการจดันทิรรศการโครงงานทุกปีการศึกษา 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    -  สถานศึกษาควรวางระบบการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งทางวิชาการและเกิดผลกระทบ ต่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    -  สถานศึกษาควรกำหนดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตวัชี้วัดที่สามารถ 

เปรียบเทียบ ความสำเรจ็ได้ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพได้จริง 
3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    - สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดการสอน ได้บันทึกหลังสอนให้ครบทุกด้าน ได้แก่การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล ตลอดจนความรู้และพฤติกรรมของผู้เรียน 
และนำผลไปจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

4. ด้านการประกันคณุภาพภายใน 
    - สถานศึกษาทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดโครงการพัฒนาเป็นรายมาตรฐาน มี

กิจกรรมชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดเป็นรูปธรรมหรือมีค่าเป็นร้อยละ เปรียบเทียบผลสำเร็จได้กับคุณภาพ ที่ผ่านมา
เพ่ือให้ประเมินการพัฒนาได้ชัดเจน และตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ควรดำเนินการภายใน 1 ปี  

นวัตกรรมและสิ่งดีเด่นรวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (สมศ.) 
1. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนเทศบาลต้นแบบการจัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ 11ศูนย ์
 2. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน ปีที่3 
 3. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้พลังงานทดแทน (Solar Cell System) 
 4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
 5. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการระบบธนาคารขยะ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม 
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 ภาคท่ี 15 ภูเก็ต กรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

สรุปขอ้เสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานและการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เทศบาลเมืองภูเก็ตได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 
1. เพ่ิมศักยภาพการปฏิบั ติงานของบุคลากร  โดยสร้างกระบวนการเชื่อมโยงด้านวิสัยทัศน์  

เทคนิค  ทักษะการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดส่งบุคลากรเข้าสัมมนา  
อบรมศึกษาดูงาน  ทางด้านการปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  
การวิจัยในชั้นเรียน  และการนำเทคโนโลยีและสื่อมาใช้ให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 

2. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอน  มีการติดตามวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง หลากหลาย อบรมบุคลากรเรื่องการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี เทคนิค
การสอนที่หลากหลาย  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปรับในรูปแบบ Backward  Design  
สามารถวัดพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ 

3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์  โดยสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  องค์กรต่างๆ 
ร่วมมือกับชุมชนดูแลนักเรียนอย่างแท้จริง 

4. พัฒนาการจัดสร้างสื่อการเรียนการสอน  โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น  E – Book , CAI 
5. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีมากขึ้นโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 11 ศูนย์

การเรียนรู้ 

จากการนำเสนอปัญหาที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขและความต้องการของประชาชน/ 
ชุมชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษามาวิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน  ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน  และ
การวิเคราะห์โอกาส  และอุปสรรค  ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก  ทำให้เห็นได้ว่า  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  มี
ความสำคัญสำหรับการให้บริการด้านการจัดการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชน  ซึ่งเป็นบุตรหลานของประชาชนในท้องถิ่น ให้พัฒนาทางด้านสติปัญญา พฤติกรรม และคุณลักษณะ
อันเป็นที่ต้องการของชุมชน  ถือเป็นงานอันยิ่งใหญ่ในการสร้างอนาคตของท้องถิ่นและประเทศชาติ  แม้จะมี
จุดอ่อนอยู่บ้าง  แต่ก็สามารถพัฒนาและแก้ไขได้ด้วยความตั้งใจจริง  มุ่งมั่น  พัฒนาและแก้ไขอย่างเป็นระบบ  
สำหรับโอกาสถือเป็นปัจจัยที่สามารถสนับสนุนให้การบริหารจัดการมีคุณภาพยิ่งขึ้น  อีกทั้งอุปสรรคก็ถือเป็น
ปัจจัยที่สามารถสร้างความท้าทายต่อการพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลให้มีคุณภาพ  ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
 
๑.1  วสิัยทัศน์ 

“ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ด้วยกระบวนการมีสวนร่วมของ   
ภาคีเครือข่าย โดยน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

๑.2  พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
๒. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรให้ได้มาตรฐาน 
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๓. บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ 
๔. พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
๖. น้อมนำแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.3  เป้าประสงค์ 
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก 
2.  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล 
4.  โรงเรียนจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาได้เพียงพอและมีคุณภาพ   
5.  โรงเรียนยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
6.  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

๑.4  อัตลักษณ์ 
      วินัยดี  มีวิชา  กีฬาเด่น 

 

๑.5  เอกลกัษณ์ 
     โรงเรียนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี 
66-70 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี 
68 

ปี 
69 

ปี 
70 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล  
มีศักยภาพเป็น   
พลโลก 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะค่านิยมหลัก
ของคนไทยและความ
เป็นพลโลก 
 

85 87 85 85.5 86 86.5 87 

 2.ร้อยละของนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 

56 60 56 57 58 59 60 

 3.ร้อยละของนักเรียนที่มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี 
 

72 76 72 73 74 75 76 

 4.ร้อยละของนักเรียนที่มี
สมรรถนะสำคัญและ
ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

76 80 76 77 78 79 80 
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เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี 
66-70 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี 
68 

ปี 
69 

ปี 
70 

 5.ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล 
 

65 69 65 66 67 68 69 

2. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. จำนวนครูสายงาน
การสอนเพียงพอ ตรง
ตามแผนอัตรากำลัง 
 

61 85 65 70 75 80 85 

7. จำนวนครูสายงาน
การสอนที่มีทักษะ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

87 91 87 88 89 90 91 

 8. จำนวนครูและ
บุคลากรที่ได้รับการ
ส่งเสริม ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และขวัญ
กำลังใจ 
 

111 127 115 117 120 124 127 

3. โรงเรียนมี
กระบวนการ
บริหารสถาน 
ศึกษาที่ได้
มาตรฐานสากล 

9. ระดับความสำเร็จใน
การบริหารจัดการศึกษา
ที่มีมาตรฐานสากล 
 

ดี ดีเลิศ ดี ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

10. จำนวนระบบสาร- 
สนเทศเพ่ือการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 

12 17 13 14 15 16 17 

4. โรงเรียนจัดหา
และพัฒนา
ทรัพยากรทาง
การศึกษาได้
เพียงพอและมี
คุณภาพ 

11. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจต่อ
ทรัพยากรทางการศึกษา
ที่เพียงพอ/เหมาะสม
และมีคุณภาพ 
 

85 89 85 86 87 88 89 

12. จำนวนอาคาร 
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนที่ตอบสนองให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

86 90 86 87 88 89 90 
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เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี 
66-70 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี 
68 

ปี 
69 

ปี 
70 

 13. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจต่อการ
ซ่อมแซมปรับปรุง 
บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่ง
เรียนรู้และอาคารสถานที่ 

80 84 80 81 82 83 84 

5. โรงเรียน
ยกระดับการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายอย่าง
ยั่งยืน 

14. ระดับความพึงพอใจ
ต่อความเข้มแข็งของ
ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคี
เครือข่ายทางการศึกษา 

ดี ดีเลิศ ดี ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

15. ระดับความพึงพอใจ
ต่อระบบการประชา-
สัมพันธ์และงานบริการ
ชุมชน 

ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

6. ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

16. ร้อยละของนักเรียน
ที่มีคุณลักษณะการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

88 92 88 89 90 91 92 

 17. ร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประหยัดพลังงาน 

82 86 82 83 84 85 86 

 18. ร้อยละของนักเรียน
ที่น้อมนำแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

80 84 80 81 82 83 84 

 19. ร้อยละของครูที่
จัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยน้อม
นำแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

70 74 70 71 72 73 74 
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๑. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก 

๒.   ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  นักเรียน  หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2566 - 2570 

 ๒.๒  คุณลักษณะค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก หมายถึง ผลลัพธ์ลักษณะที่ต้องการ
ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทัง้ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  
 2.3 ระดับดีข้ึนไป หมายถึง ผลการประเมินพฤติกรรมบ่งชี้อยู่ในระดบั ดี (2) และ ดีเยี่ยม (3) 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ   

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
นักเรียนร้อยละ 87 มีผลการประเมินคุณลักษณะค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพล

โลกระดับดีข้ึนไป  

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
นักเรียนรอ้ยละ 85 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของงานวัดผล,ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Q-info ,โครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของชาติ/ กิจกรรมส่ง
เสรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ,โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด, โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมสภานักเรียน ส่งเสริมปประชาธิปไตยในโรงเรียน ,                   
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรยีน เป็นต้น 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑ 

จำนวนนักเรียนที่มคีุณลักษณะค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก ระดับดีขึ้นไป 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

x  ๑๐๐ 
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๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2566 - 2570 
๒.๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา หมายถึง ระดับ ความรู้ 

ความสามารถและทักษะที่ผู้เรียนได้รับและพัฒนาตนให้ดีขึ้นจากการเรียนการสอนวิชาต่างๆ แยกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และระดับ ตามท่ีสถานศึกษา กำหนดในค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ทั้ง 8 กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้กลุ่มสาระ 

ระดับมัธยมศึกษา  
- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
-  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

2.3 เป้าหมาย หมายถึง แผน แนวทางในการจัดการศึกษาที่กำหนดค่าผลสำเร็จที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
พัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
นักเรียนร้อยละ 60 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา  

 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
    
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
นักเรียนร้อยละ 56 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา  

 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา / ร้อยละ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๒ 

ผลรวมจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
(ตามเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
x  ๑๐๐ 
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๘. ความถีใ่นการเก็บข้อมูล 
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
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๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2566 - 2570 

 ๒.๒  สุขนิสัยที่ดี หมายถึง นิสัยที่ก่อให้เกิดสุขลักษณะอันเป็นผลช่วยให้บุคคลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต  เช่น  มีความสะอาดปราศจากโรคมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าชื่นชมและ      
มีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรืออุบัติภัยทั้งหลาย 

 2.3  สุขภาพกายที่ดี หมายถึง สภาวะของร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างปกติ 
ระบบต่างๆของร่างกายสามารถทำงานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพ 
 2.4  สุขภาพจิตที่ดี หมายถึง  สภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจ่มใส สมารถควบคุมอารมณ์               
ให้มัน่คงเป็นปกต ิสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ได้ดีสามารถ
เผชิญกบัปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี และปราศจากความขัดแย้งหรือความสับสนภายในจิตใจ 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70)  
ร้อยละ 76 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

 
๕. วิธีการคำนวณ 

 
 

    
 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
 ร้อยละ 72 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

 

๗. แหล่งข้อมูล 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ , โครงการโภชนาการและอาหาร

กลางวัน , โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของผู้เรียน, โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
เดอืนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๓ 

ผลรวมจำนวนนักเรียนทีน่ักเรียนที่มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

x  ๑๐๐ 
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๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
           ๒.๑ นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2566 - 2570 
           2.2  สมรรถนะสำคัญ หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด วิเคราะห์  
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๒.3 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะที่ผู้เรียนควรทำได้เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค ์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม  

๓. หน่วยวัด 
รอ้ยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
ร้อยละ 80 ที่มีสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
    
 

 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 

รอ้ยละ 76 ที่มีสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

๗. แหล่งข้อมูล 
7.1 ผลการทดสอบ RT ป.1 
7.2 ผลการทดสอบความสามารถทางด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย ป.2-6 
7.3 ผลการทดสอบภาษาไทย ม.1-6 
7.4 ผลการทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6 
7.5 ผลการทดสอบคณิตคิดเร็ว ป.1-ม.6 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษาละ 2 ครัง้ 

 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  4 

จำนวนนักเรียนที่มีมีสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21          
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
 

x  ๑๐๐ 
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๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนห้องเรียนลักษณะพิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมือง ปี 2566 - 2570 
๒.๒  หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล หมายถึง หลักสูตรลักษณะพิเศษที่สถานศึกษา พัฒนาขึ้น ได้แก่ 

หลักสูตรห้องเรียนกีฬา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรอาหารและโภชนาการ หลักสูตรดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

2.3 การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ที่มีการวางแผนไว้แล้ว 
2.4 สู่มาตรฐานสากล หมายถึง ผลผลิตของสถานศึกษาที่สามารถเข้าร่วมแข่งขนัในมาตรฐานทาง

เทคนิคที่พัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศ 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
นักเรียนร้อยละ 69 ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 

 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
    
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
นักเรียนร้อยละ 65 ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล  

 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ , รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกระดับ , รายงานโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ ห้องเรียน IEP , รายงานโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ / แผนการเรียนกีฬา / แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ / แผนการเรียนอาหารและโภชนาการ / แผนการเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง  

 

๘. ความถีใ่นการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๕ 

ผลรวมจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
(ตามเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
x  ๑๐๐ 
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๑. ตัวช้ีวัด 
จำนวนครูสายงานการสอนเพียงพอ ตรงตามแผนอัตรากำลัง 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  ครสูายงานการสอน หมายถึง บุคลากร ตำแหน่งพนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจสาย
งานสอน ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 ๒.๒  ตรงตามแผนอัตรากำลัง หมายถึง จำนวนกำลังคนสอดคล้องกับการวางแผนเพ่ือให้ได้
กำลังคนที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการได้
บรรลุเป้าหมาย 
 ๒.3  เพียงพอ หมายถึง ได้เท่าท่ีต้องการ ได้เท่าท่ีประมาณการไว้ 

๓. หน่วยวัด 
แจงนับ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕๕๗) 
ครสูายงานการสอน จำนวน 85 คน ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ในปี

การศึกษา 2566-2570          
๕. วิธีการคำนวณ 

หาผลรวมจำนวนครูสายปฏิบตัิงานสอน ที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ใน
ปีการศึกษา 

 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ครสูายงานการสอน จำนวน 61 คน ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ในปี

การศึกษา 2564          
 

๗. แหลง่ข้อมูล 
รายงานสถิติครูและบุคลากรทางการศึกษา / แผนอัตรากำลังบุคลากรโรงเรียนเทศบาล    

เมืองภูเก็ต 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๖ 
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๑. ตัวช้ีวัด 
จำนวนครูสายงานการสอนที่มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  ครสูายงานการสอน หมายถึง บุคลากร ตำแหน่งพนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างเงินรายได้สถานศึกษา สายงานสอน ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 ๒.๒  ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง  ความชำนาญในการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา
(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการ
เรียนสามารถน่าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

๓. หน่วยวัด 
แจงนับ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕๕๗) 
ครสูายงานการสอน จำนวน 91 คน ที่มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ในปีการศึกษา 2566-2570          

๕. วิธีการคำนวณ 
หาผลรวมจำนวนครูสายปฏิบตัิงานสอน ที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ในปี

การศึกษา 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ครสูายงานการสอน จำนวน 87 คน ที่มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ในปีการศึกษา 2564 
 

๗. แหลง่ข้อมูล 
รายงาน โครงการพัฒนาครูและ  

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๗ 
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๑. ตัวช้ีวัด 
จำนวนครูและบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และขวัญกำลังใจ 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  คร ูหมายถึง บุคลากรสายงานการสอน ตำแหน่งผู้บริหาร พนักงานครู พนักงานจ้างตาม
ภารกิจสายงานสอน ครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 ๒.2  บุคลากร หมายถึง พนักงานจ้างตามภารกิจสายสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างเงินรายได้
สถานศึกษา นักการภารโรง แม่ครัว เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 

๒.3  คุณธรรม หมายถึง วามดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตสำนึกท่ีดี  
๒.4  จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรม  
๒.5  ขวัญกำลังใจ หมายถึง สภาพทางจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อพฤติกรรมของคนที่มีต่อ

ปัจจัยองค์ประกอบในงานและสภาพแวดล้อมของงาน  
๒.6  ส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุน ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้น 

๓. หน่วยวัด 
แจงนับ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕๕๗) 
คร ูและบุคลากร จำนวน 127 คน ที่ได้รับการส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และขวัญ

กำลังใจ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ในปีการศึกษา 2566-2570          

๕. วิธีการคำนวณ 
หาผลรวมจำนวนครูสายปฏิบตัิงานสอน ที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ในปี

การศึกษา 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
คร ูและบุคลากร จำนวน 111 คน ทีไ่ด้รับการส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และขวัญ

กำลังใจของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ในปีการศึกษา 2564 
 

๗. แหลง่ข้อมูล 
รายงานผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง/ ปีการศึกษา    

 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๘ 
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๑. ตัวชีวั้ด 
ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล 

๒. อบเขตและความหมาย 
๒.๑   การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การดำเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนให้เป็นไปตาม 

จุดมุ่งหมายการศึกษาหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ ให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 
สามารถใช้ประโยชน์ของวิชาที่เรียนมีความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

๒.๒  มาตรฐานสากล หมายถึง  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ 

2.3  ระดับความสำเร็จ หมายถึง ระดับคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากระดับความสำเร็จ 
(Milestone) ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

๓. หน่วยวัด 
ระดับคุณภาพ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
ความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล ระดับดเีลิศ 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 

    
 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล ระดับดี 
 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานผลโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน , โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น , โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน
ตามศักยภาพ, โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำแผน โครงการ และพัฒนาระบบติดตามงาน , รายงานผล
การดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๙ 

ผลรวมคะแนนการประเมินผลงานด้านการบริหาร / ความพึงพอใจในการบริหารงาน
แตล่ะตัวชี้วัด 

 

คะแนนเต็ม 
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๑. ตัวชีวั้ด 
จำนวนระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือวิเคราะห์ผลสำหรับใช้

ประโยชน์ในการบริหารและปฏิบัติงาน ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
๒.๒  คุณภาพ หมายถึง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ 

๓. หน่วยวัด 
แจงนับ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
จำนวนสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพ จำนวน 17 ระบบ 
 

๕. วิธีการคำนวณ 
ผลรวมจำนวนสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพ ของฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย  

 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและปฏิบัติงาน จำนวน 12 ระบบ ได้แก่ LEC , Local 

School , Thai School Lunch , e-GP , Q-info , Student Care , โปรแกรมจัดตารางสอน , School 
Building , โปรแกรม ปพ.1 , ฐานข้อมูลบุคลากร , ฐานข้อมูลงบประมาณ , ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
NISIPA 
 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานการใช้ระบบสารสนเทศ , รายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามงาน 

๘. ความถีใ่นการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๑๐ 
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๑. ตัวชี้วัด 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ/เหมาะสมและมี

คุณภาพ 
 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑ ทรพัยากรทางการศึกษา  หมายถงึ  วัสดุ สิ่งของ ครุภัณฑ์ งบประมาณ เพ่ือให้บริการด้าน
การศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
 ๒.๒ ระดับความพึงพอใจ หมายถึง  ระดับความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการรับ
ประโยชน์จากบริการของทรัพยากรทางการศึกษา 5 ระดับ 
 ๒.3 เพียงพอ หมายถึง ได้เท่าท่ีต้องการ ได้เท่าท่ีประมาณการไว้ 
 2.4 เหมาะสม หมายถึง พอเหมาะ พอสมควรแก่กรณี 
 2.5 คุณภาพ หมายถึง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ 
 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 
 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
ร้อยละ 89 ของระดับความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ/เหมาะสมและมี

คุณภาพ 
 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 
   
 

๖. ข้อมูลปัจจบุัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 85 ของระดับความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ/เหมาะสมและมี

คุณภาพ 
 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานโครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา , โครงการ

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ , โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพ่ือ
พัฒนาการบริหารงาน และระบบสารสนเทศ , โครงการติดตั้งถังดับเพลิงและเติมน้ำยาถังเก่า , โครงการ
ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน 

๘. ความถีใ่นการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

รายละเอยีดตัวชี้วัดที่  ๑๑ 

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ/เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

 

คะแนนเต็มของความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ/เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

x  ๑๐๐ 
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๑. ตัวช้ีวัด 
  จำนวนอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ตอบสนองให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ๒.  ขอบเขตความหมาย 
         ๒.๑ อาคารสถานที่ หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวร วัสดุอุปกรณที่ติดตั้งทั้งภายในและภายนอก 
อาคาร และบริเวณโดยรอบ เชน อาคาร ถนน ที่จอดรถ ตนไม้ และสนามหญ้า เป็นตน  
         ๒.๒ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 
         ๒.3 สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลหรือ
สมาชิกในชุมชน ในสังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ๒.4 การตอบสนอง หมายถึง มีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้าที่มากระทำ 

 ๓.  หน่วยวัด 
  แจงนับ 

 ๔.  ค่าเป้าหมาย (ปี๒๕๖๖-๒๕๗0) 
  อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 86 จุด ที่ตอบสนองให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 ๕.  วิธีการคำนวณ 
ผลรวมจำนวนอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ตอบสนองให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

 

 ๖.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
   อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 90 จุด ที่ตอบสนองให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 ๗.  แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบ  
           บัญชีอาคารเรียน / ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ , บัญชีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 ๘.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน 
  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๑๒ 



แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570)    
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต  

51 
 

 
 
 

๑. ตัวชี้วัด 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้

และอาคารสถานที่ 
 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  ครุภัณฑ์  หมายถงึ  วัสดุ สิ่งของ ครุภัณฑ์ งบประมาณ เพื่อให้บริการด้านการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
         ๒.๒ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 
         ๒.3 อาคารสถานที่ หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวร วัสดุอุปกรณที่ติดตั้งทั้งภายในและภายนอก 
อาคาร และบริเวณโดยรอบ เชน อาคาร ถนน ที่จอดรถ ตนไม้ และสนามหญ้า เป็นตน  
 
 ๒.๒ ระดับความพึงพอใจ หมายถึง  ระดับความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการรับ
ประโยชน์จากบริการของทรัพยากรทางการศึกษา 5 ระดับ 
 ๒.3 ซ่อมแซม หมายถึง แก้ไขของที่ชำรุด หรือเสียให้คงสภาพ หรือกลับใช้การได้ 
 2.4 ปรับปรุง หมายถึง แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น 
 2.5 บำรุงรักษา หมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพ
ที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา  
 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 
 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
ร้อยละ 84 ของระดับความพึงพอใจต่อการซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่ง

เรียนรู้และอาคารสถานที่ 
 

 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 
   
 

๖. ข้อมูลปัจจบุัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 85 ของระดับความพึงพอใจต่อการซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่ง

เรียนรู้และอาคารสถานที่ 
 

รายละเอยีดตัวชี้วัดที่  ๑๓ 

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจต่อการซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้
และอาคารสถานที่ 

 
 

คะแนนเต็มของความพึงพอใจต่อการซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้
และอาคารสถานที่ 

x  ๑๐๐ 
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๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานโครงการโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์  , โครงการปรับปรุงห้อง

ภาษาอังกฤษ IEP / โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา ,  โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล , โครงการ
ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง , โครงการปรับปรุงและต่อเติมรั้วโรงเรียน เป็นต้น 

๘. ความถีใ่นการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
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๑. ตัวช้ีวัด 
ระดับความพึงพอใจต่อความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

๒. ขอบเขตและความหมาย  
2.1 ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
๒.3  ชุมชน หมายถึง ชุมชนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต   
๒.3 ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน ด้วยความ 

สมัครใจ เพื่อจดัการศึกษา 
2.4 มีความเข้มแข็ง หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม การวางแผน

ดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย 

2.5 ระดับความพึงพอใจ หมายถึง  ระดับความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการรับ
ประโยชน์จากบริการของทรัพยากรทางการศึกษา 5 ระดับ 
 

          หน่วยวัด 
ระดับคุณภาพ  

๓. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒570) 
 ความพึงพอใจต่อความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา     

ระดับด ี 
 

๔. วิธีการคำนวณ 
  
 

    
 

๕. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ความพึงพอใจต่อความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา     

ระดับดีเลิศ 
 

๖. แหล่งข้อมูล 
รายงานโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้นำทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน , โครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง , โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร , โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองประจำปี
(ประชุมสามัญประจำปี) , โครงการจัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่า , โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถานศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น 

๗. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๑๔ 

ผลรวมคะแนนพึงพอใจต่อความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย     
ทางการศึกษา 

 

คะแนนเต็ม 
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๑. ตัวช้ีวัด 
ระดับความพึงพอใจต่อระบบการประชาสัมพันธ์และงานบริการชุมชน 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
2.1  ระบบการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดระเบียบการติดต่อสื่อสารจาก องค์การไปสู่

สาธารณชนที่เก่ียวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและ ประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง ความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง  

2.2  งานบริการชุมชน หมายถึง งานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งดำเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือสถาบันของตน   

2.3 ระดับความพึงพอใจ หมายถึง  ระดับความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการรับ
ประโยชน์จากบริการของทรัพยากรทางการศึกษา 5 ระดับ 

๓. หน่วยวัด 
ระดับคุณภาพ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕64) 
ความพึงพอใจต่อระบบการประชาสัมพันธ์และงานบริการชุมชน ระดับ ดีเยี่ยม 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 

 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ความพึงพอใจต่อระบบการประชาสัมพันธ์และงานบริการชุมชน ระดับ ดีเลิศ 

๗. แหลง่ข้อมูล 
รายงานโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ , โครงการเช่าโดเมนเนมเวปไซต์โรงเรียนเทศบาล

เมืองภูเก็ต , โครงการจัดทำวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ VDO เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียน , โครงการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่น 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๑๕ 

จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
x  ๑๐๐ 
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๑. ตัวชี้วัด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2566 - 2570 
 2.2  คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ 
 2.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่า ใช้ให้น้อย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด  

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
  ร้อยละ 92 ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 

 

๖. ข้อมูลปจัจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
 ร้อยละ 88 ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานโครงการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning 

Day ,โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ปีการศกึษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดตัวชี้วัดที่  1๖ 

จำนวนนักเรียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
x  ๑๐๐ 
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๑. ตัวชี้วัด 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประหยัดพลังงาน 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  นักเรียน หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2566 - 2570 
 2.2  กิจกรรมการประหยัดพลังงาน หมายถึง การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายใน
กิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
  ร้อยละ 86 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประหยัดพลังงาน 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 

 

๖. ข้อมูลปจัจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
  ร้อยละ 82 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประหยัดพลังงาน 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานโครงการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning 

Day ,โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ปีการศกึษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 

รายละเอยีดตัวชี้วัดที่  1๗ 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประหยัดพลังงาน 
 

จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
x  ๑๐๐ 
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     1. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของนักเรียนที่น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  นักเรียน หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2566 - 2570 
 2.2  ครแูละบุคลากร หมายถึง ครแูละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 ๒.3  น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หมายถึง 
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ  

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
ร้อยละ 84 ของนักเรียนที่น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวัน 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวัน 

๗. แหล่งข้อมูล 
แผนการจัดการเรียนรู้, โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ,โครงการ 5 ส.Big Cleaning Day 

โครงการตลาดนัดวิถีพอเพียง,โครงการโรงเรียนธนาคาร 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๑๘ 

x  ๑๐๐ 
จำนวนนักเรียนที่น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
 

จำนวนนักเรียน 
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     1. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  คร ูหมายถึง พนักงานครู พนักงานจ้างสายการสอน ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 2.2  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ 
ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้ เรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม สามารถนำความรู้ ทักษะและ เจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง 

 ๒.3  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ   ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

3. หน่วยวัด 
ร้อยละ  

4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕70) 
ร้อยละ 74 ของครูที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำแนวทางหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. วิธีการคำนวณ 
 

 
 
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 70 ของครูที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำแนวทางหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. แหล่งข้อมูล 
แผนการจัดการเรียนรู้, โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ,โครงการ 5 ส.Big Cleaning Day 

โครงการตลาดนัดวิถีพอเพียง,โครงการโรงเรียนธนาคาร 

8. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

 
     

รายละเอียดตัวชี้วัดที่  ๑๙ 

x  ๑๐๐ 
จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
จำนวนครูและบุคลากรสายการสอนทั้งหมด 
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บทท่ี ๒ 
ผลการจัดการศึกษาศึกษาในรอบแผนท่ีผ่านมา 

ในแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2561-2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
ได้บริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมยกระดับการมีส่วนร่วม น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน "  โดย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนนำวิสัยทัศน์ ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยมหลักของคนไทย 

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการทัศน

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 
ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 – 6  

1.เพื่อให้นักเรยีนได้
เรียนรูจ้ากระสบการณ์
จริง เกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวม และ
นำไปใช้ประโยชน์ได ้
2.เพื่อนำภมูิปัญญา
ท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และเกิด 
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน 
3.เพื่อให้นักเรยีนมี
คุณลักษณะดา้นความ
รับผิดชอบ อดทน มี
วินัย กล้าแสดงออก
และทำงานเป็นทีม 
4.ภูมิใจในวัฒนธรรม
เห็นคุณคา่ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเกิด
ลักษณะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ให้นักเรยีน
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง 
เกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวม และ
นำไปใช้ประโยชน์
ได ้
2.นักเรยีนนำภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดกระบวน 
การเรยีนรู้และเกดิ 
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน 
3.เนักเรียนมี
คุณลักษณะ 
ด้านความ
รับผิดชอบ อดทน 
มีวินัย กล้า
แสดงออกและ
ทำงานเป็นทีม 
4.นักเรยีนเกิด
ความภูมิใจใน
วัฒนธรรมเห็น 
คุณค่าในภมูิ
ปัญญาท้องถิน่เกิด
ลักษณะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรยีนได้
เรียนรูส้รา้งเสริม
ประสบการณ์ตรง 
จากแหล่งเรยีนรู ้
2.นักเรยีนได้
ปลูกฝังค่านิยม
ความเป็นไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรม
และเห็นคุณค่า 
3.นักเรยีนมี  
ความรับผิดชอบ 
อดทนมีวินัย กล้า
แสดงออกและ
ทำงานเป็นทีม 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 98 ของ
นักเรียนผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรยีนได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการเข้า
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
2.นักเรยีน
ตระหนักถึง
คุณค่าใน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 
3.นักเรยีนมี
ความกล้า
แสดงออก 

1.นักเรยีนได้เรยีนรู ้
จากประสบการณ์
จริง เกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวม
สามารถนำไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
2.นักเรยีนนำภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ใน 
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน 
3.นักเรยีนมีคณุ 
ลักษณะด้านความ
รับผิดชอบอดทนมี
วินัย  กล้าแสดงออก
ทำงานเป็นทีม 
4.นักเรยีนภูมิใจใน 
วัฒนธรรมและเห็น
คุณค่า 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 โครงการทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ช้ัน ม.1 – 2  
และช้ัน ม.4 - 6 

1. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูจ้ากระสบการณ์
จริงเกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวมและ
สามารถนำไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
2. เพื่อนำภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และเกดิ
ทัศนคติที่ด ี

1. นักเรียนได้
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์
จริงเกิดการ
เรียนรู้แบบองค์
รวมและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน
ได ้
2. นักเรียนนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ และเกดิ
ทัศนคติที่ด ี

1. นักเรียนช้ัน 
ม.1 – 2 และชั้น 
ม.4 – 6 แตล่ะ
ระดับชั้นเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
85 
2. นักเรียนช้ัน 
ม.1 – 2 และชั้น 
ม.4 – 6 ท่ีเข้า
ร่วมโครงการได้รับ
ความรูผ้่าน
ประสบการณ์จริง
จากแหล่งเรยีนรู้ที่
ไปศึกษาและมี
ช้ินงาน/ผลงาน ที่
ได้จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู ้

นักเรียนช้ัน    
ม.1 – 2 และ
ช้ัน ม.4 – 6 แต่
ละระดับช้ันผ่าน
การเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
85 
2.นักเรยีนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
จริงจากแหล่ง
เรียนรู ้

1.นักเรยีนได้เรยีนรู ้
จากประสบการณ์
จริง  
เกิดการเรียนรู้แบบ
องค์รวม และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
2. นักเรียนนำภูมิ
ปัญญา 
ท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ใน 
การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้
และเกดิทัศนคติที่ด ี

3 โครงการทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ช้ัน ม.3 

1.เพื่อให้นักเรยีนได้
เปลี่ยนบรรยากาศใน
การเรยีนรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ประเทศ 
2.เพื่อให้นักเรยีนได้
ศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์  
ภูมิศาสตร์ ศลิปะวัฒน 
ธรรมตา่งๆของแหล่ง
เรียนรูภ้ายในประเทศ 
3.เพื่อให้นักเรยีนมี
โลกทัศน์ท่ีกว้าง ศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนา
ตนเองจากแหล่ง
เรียนรูภ้ายในประเทศ 
4.เพื่อให้นักเรยีน
ได้รับการปลูกฝัง 

1.นักเรยีนได้
เปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเรียนรู ้
สร้างเสริม
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู้
ภายในประเทศ 
2.นักเรยีนได้
ศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร ์
ภูมิศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆของแหล่ง
เรียนรูภ้ายใน 
ประเทศ 
3.นักเรยีนมีโลก
ทัศน์ท่ีกว้างขึ้น 
ศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาตนเองมาก

1.เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1นักเรียนได้
เปลี่ยนบรรยากาศ 
ในการเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ตรง 
2.2 นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร ์
ภูมิศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ของแหล่งเรียนรู ้
2.3.นักเรียน 
ศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาตนเองจาก
แหล่งเรียนรู ้

1.เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1นักเรียนได้
เปลี่ยนบรรยากาศ 
ในการเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ตรง 
2.2 นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู ้
ค้นคว้าและพัฒนา
ตนเอง 
2.3.นักเรียนเห็น
คุณค่าในภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น
และมีคา่นิยมที่ด ี

1.นักเรยีนได้เปลี่ยน 
บรรยากาศในการ
เรียนรู้ สร้างเสรมิ
ประสบการณ์ตรง 
จากแหล่งเรยีนรู ้
2.นักเรยีนได้ศึกษา
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ศลิปะ 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.นักเรยีนมีค่านยิม 
ความเป็นไทย และ 
ภูมิใจในวัฒนธรรม 
เห็นคุณคา่ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4.นักเรยีนเกิด
ทักษะในการ 
แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง และ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ค่านิยมเห็นคณุค่าใน
ภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 

ขึ้น 
4.นักเรยีนมี
จิตสำนึก ค่านยิม
และเห็นคุณค่าใน
ภูมิปัญญาไทยมาก
ขึ้น 

2.4.นักเรียนเห็น
คุณค่าและมี
ค่านิยมที่ด ี

พัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่องตาม 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 โครงการส่งเสริม 
รกัการอ่าน 

1.เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน มีนสิัยรักการ
อ่าน การค้นคว้า 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนรูจ้ักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และมี
ความคิดสร้างสรรค ์
3.เพื่อให้นักเรยีนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู ้

1.นักเรยีนม ี
นิสัยรักการอ่าน 
การค้นคว้า 
2.นักเรยีนรู้จัก 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
และมีความคิด
สร้างสรรค ์
3.นักเรยีนเกิด
ทักษะในการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 
จากแหล่งเรยีนรู ้

๑.นักเรยีนร้อยละ 
90 มีนสิัย 
รักการอ่าน การ
ค้นคว้า 
๒.นักเรยีนร้อยละ 
90 รูจ้ัก 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมี
ความคิด
สร้างสรรค ์
3.นักเรยีนร้อยละ 
90 เกดิทักษะใน
การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเองจากแหล่ง
เรียนรู ้
ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 
2. กิจกรรมเที่ยง
สร้างสรรค ์
3. กิจกรรมยอด
นักเขียน 
4. กิจกรรมสถติิ
ยอดนักอ่าน 
ประจำเดือน 
5. กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์ 
6. กิจกรรม
หนงัสือสัญจร 
7. กิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด 
8. กิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด 
 

๑.ร้อยละ 90 มี
นิสัยรักการอ่าน 
การค้นคว้า 
๒.ร้อยละ 90 
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์
3.ร้อยละ 90  
เกิดทักษะในการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 
จากแหล่งเรยีนรู ้

1.นักเรยีนม ี
นิสัยรักการอ่าน       
การค้นควา้ 
2.นักเรยีนรู้จักใช้ 
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมี
ความคิดสร้างสรรค ์
3.นักเรยีนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
จากแหล่งเรยีนรู ้
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
5 โครงการปรับ

พื้นฐานนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 

1.เพื่อปรับพื้นฐาน 
ความรู้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมนักเรียนในการ
ปฏิบัติตามกฏระเบยีบ
ของโรงเรียน 

1.นักเรยีนได้รับ
พื้นฐานความรู ้
ช้ันประถมศึกษา     
ปีท่ี 1 ก่อนการ
เข้าเรียน 
2.นักเรยีนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตามกฏ 
ระเบียบของ
โรงเรียน 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ช้ัน ป.1 
เข้าร่วมกิจกรรม 

1.นักเรยีนร้อย
ละ 100 ผ่าน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพร้อมใน
การเรยีนช้ันป.1 

1.นักเรยีนเกิดการ
เรียนรู้ มีทักษะ 
ความรู้พื้นฐาน 
การเรยีน ช้ันป.1 
2.นักเรยีนมีความ
พร้อม สามารถอยู่
ในโรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข 

6 โครงการปรับ
พื้นฐานนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 
 

1.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้พื้นฐานในการ
เรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 
2.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรับผิดชอบ
คุณลักษณะด้านความ 
อดทน มีวินัย กล้า
แสดงออก 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนกลา้แสดง 
ออก ทักษะการทำงาน
กลุ่ม 
4.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีพัฒนาการ 
ในด้านอารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตาม
ศกัยภาพ สามารถ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 
 

1.นักเรยีนมี
ความรู้พื้นฐาน
ในการเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 
2.นักเรยีนมี
ความรับผิดชอบ
คุณลักษณะ 
ด้านความอดทน 
มีวินัย กล้าแสดง 
ออก 
3.นักเรยีนเกิด 
กล้าแสดงออก 
ทักษะการ
ทำงานกลุ่ม 
4.นักเรยีนม ี
พัฒนาการใน
ด้านอารมณ์  
สังคม สตปิัญญา
ตามศักยภาพ 
สามารถปรับตัว
และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ช้ัน ม.1 
เข้าร่วมกิจกรรม
  
 

1.นักเรยีนร้อย
ละ 100 ผ่าน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
มีคุณลักษณะ
ตามที่โรงเรียน
กำหนด 

1.นักเรยีนเกิดการ
เรียนรู้ มีทักษะ
ความรู้พื้นฐาน 
การเรยีน ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 
2.นักเรยีนมี
คุณลักษณะด้าน
ความรับผิดชอบ 
อดทน มีวินัย  
กล้าแสดงออก  
3.นักเรยีนเกิด
ทักษะการทำงาน
กลุ่ม 
4.นักเรยีนสามารถ
ปรับตัว และอยู่
ร่วมกันในสังคม 
อยา่งมีความสุข 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
7 โครงการปรับ

พื้นฐานนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 

1.เพื่อปรับพื้น
ฐานความรู้นักเรียนใน
การเตรียมความพร้อม
สำหรับเนื้อหาใน 
รายวิชาพื้นฐานและ
วิชาเอก สำหรับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 
2.เพื่อปรับความ
พร้อมของนักเรียน
ทางการเรียน 
 
 
 

1.นักเรยีนได้รับ
พื้นฐานความรู ้
ในการเตรยีม 
ความพร้อม
สำหรับเนื้อหาใน 
รายวิชาพื้นฐาน
และวิชาเอก 
สำหรับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 4 
2.นักเรยีน
สามารถปรับตัว
และมีความ
พร้อมทางการ
เรียน 

ร้อยละ 100 
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี4 
เข้าร่วมโครงการ 

1.นักเรยีนร้อย
ละ 100 ผ่าน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
มีคุณลักษณะ
ตามที่โรงเรียน
กำหนด 

1.นักเรยีนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 4 เข้ารับ
การเรยีนปรับพื้นฐาน
ในรายวิชาพื้นฐาน
และเพิ่มเติม 
มีความรู้ในเนื้อหา 
เพื่อเป็นพ้ืนฐานใน 
การเรยีนในภาคเรียน
ต่อไป 
2.นักเรยีนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 4 สามารถ
ปรับตัวในการเรียน
ระดับ ช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายไดด้ ี

8 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม  
และค่านิยม 
อันพึงประสงค ์

๑. เพื่อส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีคณุธรรม 
และค่านิยมอันพึง 
ประสงคต์ามที่สถาน 
ศึกษากำหนด 
2.เพื่อให้นักเรยีนมี
ทักษะการใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ได ้
3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียติ
เด็กดีมคีุณธรรม 
4.เพื่อเสริมสร้างแรง
บันดาลใจให้นักเรียน
เห็นคุณคา่ของความ 
มีคุณธรรม 
 

1. นักเรียนมี
คุณธรรมและ
ค่านิยมอันพึง 
ประสงคต์ามที่
สถานศึกษกำหนด 
2.นักเรยีนมี
ทักษะการใช้ชีวิต
ในสังคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและเป็น
แบบอย่างทีด่ีได ้
3.ยกย่องเชิดชู
เกียติเด็กดีมี
คุณธรรม 
4.นักเรยีนมีแรง
บันดาลใจและ
เห็นคุณคา่ของ
ความมีคณุธรรม 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน 
ป.1 - ม.5  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ร้อยละของ
นักเรียน 
มคีุณธรรมและ
ค่านิยมอันพึง
ประสงคต์ามที่
สถานศึกษา
กำหนด 

 
1.นักเรยีน  
ระดบัช้ัน  
ป.1-ม.5 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 85  
2.นักเรยีน  
มีคุณธรรมและ
ค่านิยม  
อันพึงประสงค์
ตามทีส่ถานศึกษา
กำหนด 
ร้อยละ 85 

ควรจัดกิจกรรม 
เด็กดีมคีุณธรรมเพื่อ
เป็นการเสรมิสร้าง
แรงบัลดาลใจให้
นักเรียนเห็นคุณคา่
ของความมีคุณธรรม 

9 โครงการค่ายพุทธ
บุตร 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามที ่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อให้นักเรยีน 
มีทักษะการใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
3.เพื่อปลูกจติสำนึกให้

1. นักเรียนมี
คุณลักษณะ 
อันพงึประสงค์
ตามทีส่ถานศึกษา
กำหนด 
๒.นักเรยีนมี
ทักษะการใช้
ชีวิตในสังคม 
ได้อย่างถูกต้อง

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
๒.ระดับความ  
พึงพอใจ ต่อ
โครงการค่ายพุทธ
บุตร 

 
1.นักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย  
พุทธบุตร  
คิดเป็นร้อยละ90 
2.ความพึงพอใจ  
ตอ่โครงการค่าย
พุทธบุตร 
อยู่ในระดับดี  

- 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมและนำไปเป็น
แนวทางในการดำเนิน
ชีวิต 

เหมาะสม ร้อยละ 85 

10 โครงการ
ประกวด 
มารยาทไทย 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนปฏิบตัิตนตาม
มารยาทไทยมีกิรยิาดี 
มารยาทดี พดูจาด ี
และประพฤติด ี
๒.เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนเห็นคุณคา่ใน
การปฏิบัตติน 
ตามมารยาทไทย 
๓.เพื่อส่งเสรมิความ
เป็นเลิศในการร่วมการ
แข่งขันประกวด
มารยาทไทย 

1.นักเรยีนปฏิบตัิ
ตนตามมารยาท
ไทยมีกิรยิาดี 
มารยาทดีพดูจาด ี
และประพฤติด ี
๒.นักเรยีนเห็น
คุณค่าในการ
ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย 
๓.นักเรยีนร่วม
การแข่งขนั
ประกวด
มารยาทไทย 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน 
ป1.- ม.5 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
2.ผลรางวลัการ
เข้าร่วมการ
แข่งขันประกวด 
มารยาทไทย 

 
1.นักเรยีน
ระดับชั้น 
ป1.-ม.5                
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80  
2.ตัวแทน
นักเรียนได้รับ
รางวัลการเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ประกวด 
มารยาทไทย 

- 

11 โครงการสภา
นักเรียนส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

๑.เพือ่ให้นักเรยีนมี
ส่วนร่วมในการ
เลอืกตั้งสภานักเรียน 
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย จาก
ประสบการณ์ตรง 
และได้ทำหน้าที่
พลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของสภา
นักเรียนและสามารถ
นำไปปฏิบตัิได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.เพือ่สง่เสรมินักเรยีน
ให้มทีักษะความเป็น
ผู้นำท่ีดีสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองพัฒนา
งานได้อย่างเหมาะสม 

๑.นักเรยีนมสี่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง
สภานักเรียนเกดิ
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ 
ประชาธิปไตย 
จากประสบการณ์
ตรงและได้ทำ
หน้าท่ีพลเมือง 
ตามหลัก
ประชาธิปไตย 
๒.นักเรยีนเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
ของสภานักเรียน
และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓.นักเรยีนมีทักษะ 
ความเป็นผู้นำที่ดี 
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ 
พัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน 

เชิงปริมาณ  
๑.ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน
ป.4- ม.5 ทีม่สี่วน
ร่วมในการ
เลือกตั้งสภา
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๒.ระดับความพงึ
พอใจต่อการ
ทำงานของ 
 สภานักเรียน 

 
1. นักเรียน
ระดับชั้น 
ป.4- ม.5 มีส่วน
ร่วมในการ
เลือกตั้งสภา
นักเรียน 
ร้อยละ 80 
๒.ความพึงพอใจ
ต่อการทำงาน
ของสภา
นักเรียน 
อยู่ในระดับด ี

- 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ได้อย่างเหมาะสม 

12 โครงการส่งเสริม 
ระเบียบวินยั
นักเรียน 

๑.เพือ่ให้นักเรยีนมี
ระเบียบวินยัปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
๒.เพื่องส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมสามารถอยู่
ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 

๑.นักเรยีนมี
ระเบียบวินยั 
ปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบวินัย 
ของโรงเรียน 
๒.นักเรยีนมี
พฤติกรรม 
ที่เหมาะสม 
สามารถอยู่ใน
สังคมได ้
อย่างมีความสุข 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน
ป.1 - ม.5  
มีระเบยีบวินัย
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
วินยัของโรงเรียน 

 
1. นักเรียน
ระดับชั้น 
ป.1 - ม.5                
มีระเบยีบวินัย
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
วินยัของโรงเรียน 
ร้อยละ 85 

- 

13 โครงการ
โรงเรียนสีขาว 
รณรงค์และ
ป้องกัน 
ยาเสพตดิใน
โรงเรียน 

๑.เพื่อให้โรงเรียน 
ปลอดสารเสพติดทุก
ประเภท 
๒.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงผลเสีย 
ของสิ่งเสพติดทีมตี่อ
ชีวิต และสามารถ
ปฏิบัติตนใหป้ลอดภยั
จากสิ่งเสพติดทุก
ประเภท 

๑.โรงเรียนปลอด 
สารเสพตดิทุก
ประเภท 
๒.นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงผลเสีย
ของสิ่งเสพติด 
ทีม่ีต่อชีวิต และ
สามารถปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัย
จากสิ่งเสพติด
ทุกประเภท 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ /กจิกรรม  
เชิงคุณภาพ 
2.ร้อยละของ
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ  
ตระหนักถึงผลเสีย
ของสิ่งเสพติดทมีตี่อ
ชีวิตและสามารถ
ปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจาก 
สิ่งเสพตดิ 
ทุกประเภท 

 
1.นักเรยีนเข้า
ร่วมโครงการ /
กิจกรรม  
ร้อยละ 85 
2.นักเรยีน
ระดับชั้น  
ป.1-ม.5 
มีความรู้ความ
เข้าใจตระหนักถึง
ผลเสียของสิ่งเสพ
ติดทีมีต่อชีวิตและ
สามารถปฏิบัตติน
ใหป้ลอดภัยจาก 
สิ่งเสพตดิ 
ทุกประเภท 
ร้อยละ 85 

- 

14 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติ 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ
และค่านิยมทีด่เีป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อให้นักเรยีนได้
รู้จักวันสำคญัต่างๆ
ของชาติมีการ
แสดงออกที่ดี  
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างท่ีดีได ้

๑.นักเรยีนมี
คุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ด ี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา
กำหนด 
๒.นักเรยีนได้รู้จัก 
วันสำคัญต่างๆ
ของชาติมีการ
แสดงออกท่ีดี 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมวันสำคัญ  
ของชาติ  
เชิงคุณภาพ 
๒.ระดับความพึง
พอใจต่อโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
วันสำคัญของชาต ิ

 
๑.นักเรยีน
ระดับช้ันป.1-ม.5 
เข้าร่วมกิจกรรม
วันสำคัญของชาติ
ร้อยละ 90 
2.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
สง่เสริม กิจกรรม
วันสำคัญของชาติ
อยู่ในระดับด ี

- 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
๓.เพื่อสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมที่ดีให้แก่
นักเรียนและบุคลากร
ในสถานศึกษาในการ
ธำรงไว้ซึ่งชาติศาสนา
พระมหากษตัริย ์

ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างท่ีดีได ้
๓.นักเรยีนมี
จิตสำนึกและ 
ค่านิยมที่ดีให้แก่
นักเรียนและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา 
ในการธำรงไว้ซึ่ง
ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

15 โครงการส่งเสริม
กิจกรรม 
วันสำคัญทาง
ศาสนา 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ
และค่านิยมที่ด ี
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศกึษากำหนด 
๒. เพื่อปลูกฝังจิตใจ 
ความศรัทธาของ
ผู้เรยีนให้ยึดมั่น 
ในพุทธศาสนาและ 
สืบสานรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม            
ของไทย 
๓.เพื่อให้นักเรยีน                
มีความรู้ความเข้าใจ
และทราบถึงประวัต ิ
ความเป็นมาของวัน
สำคัญใน
พระพุทธศาสนา 

๑.นักเรยีนมี
คุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ด ี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา
กำหนด 
๒. นักเรียนมี
ความศรัทธา 
ยึดมั่นในพุทธ
ศาสนา 
และสบืสานรักษา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
อันดีงามของไทย 
๓.นักเรยีน                   
มีความรู้ความ
เข้าใจทราบถึง
ประวัติความ
เป็นมาของวัน
สำคัญใน
พระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
 กิจกรรมวันสำคัญ  
 ทางศาสนา  
เชิงคุณภาพ 
๒.ระดับความ  
 พึงพอใจต่อ  
 โครงการส่งเสรมิ  
 วันสำคัญทาง 
ศาสนา 

 
๑. นักเรียนช้ัน  
ป.1-ม.5 เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ        
ทางศาสนา                
ร้อยละ 80 
๒.ความพึง
พอใจต่อ
โครงการ
สง่เสรมิวัน
สำคัญทาง
ศาสนาอยูใ่น
ระดับด ี

 

16 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ
และค่านิยมที่ดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อให้นักเรยีน
ทราบถึงวัฒนธรรม

๑.นักเรยีนมี
คุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ด ี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา
กำหนด 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
 โครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย  
 

 
1.นักเรยีนช้ัน  
ป.1-ม.5     
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
และประเพณีไทย 
มีการแสดงออกที่
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างได ้
๓.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนเห็นคุณคา่
ร่วมกันรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย  
เพื่อสร้างความเข้าใจ  
แก่นักเรียนในการ
ปรับเปลีย่นและ
ตอบสนองกระแส 
วัฒนธรรมอื่นๆอย่าง 
เหมาะสม 

๒.นักเรยีนทราบ
ถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
มีการแสดงออกที่
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างได ้
๓.นักเรยีนเห็น
คุณค่าร่วมกัน
รักษาวัฒนธรรม 
และประเพณีไทย  
สร้างความเข้าใจ
แก่นักเรียนในการ
ปรับเปลีย่นและ
ตอบสนองกระแส
วัฒนธรรมอื่นๆ 
อยา่งเหมาะสม 

 
เชิงปริมาณ 
๒.ระดับความ  
 พึงพอใจต่อ  
 โครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

ร้อยละ 90  
 
๒.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย อยู่
ในระดับด ี

17 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ
และค่านิยมที่ดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อให้นักเรยีนทราบ
ถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
มีการแสดงออกที่
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างได ้
๓.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนเห็นคุณคา่
ร่วมกันรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
เพื่อสร้างความเข้าใจ  
แก่นักเรียนในการ
ปรับเปลีย่นและ
ตอบสนองกระแส 
วัฒนธรรมอื่นๆอย่าง 
เหมาะสม 

๑.นักเรยีนมี
คุณลักษณะและ 
ค่านิยมที่ดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที ่
สถานศึกษกำหนด 
๒.นักเรยีนทราบ
ถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิน่ 
มกีารแสดงออกที่
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างได ้
๓.เนักเรียนเห็น
คุณค่าร่วมกัน
รักษาวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่น  
เพื่อสร้างความ
เข้าใจแกน่ักเรียน
ในการปรับเปลี่ยน 
และตอบสนอง
กระแสวัฒนธรรม
อื่นๆอย่าง
เหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
 โครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น  
 
เชิงคุณภาพ  
๒.ระดับความ  
 พึงพอใจต่อ  
 โครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิน 

 
1.นักเรยีนช้ัน 
ป.1 - ม.5               
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
ร้อยละ 80  
๒.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
อยู่ในระดับด ี
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
18 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี และ 
ยุวกาชาด 

๑.เพื่อให้นักเรยีนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อสร้างจิตสำนึก
ในการเป็นเยาวชนท่ีดี
ของชาติ 
๓.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจฝึก
ประสบการณ ์
ผ่านกจิกรรมเดนิ
ทางไกลและเข้าค่าย
พักแรม 
๔.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมรีะเบยีบวนิัย
มีน้ำใจมีความสามัคคี
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สว่นรวมและเติบโต
เป็นเยาวชนท่ีดีของ
ชาติ 

๑.นักเรยีนมี
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
ตามทีส่ถานศึกษา
กำหนด 
๒.นักเรยีนมี
จิตสำนึกใน 
การเป็นเยาวชน
ที่ดขีองชาติ 
๓.นักเรยีน 
มคีวามรู ้
ความเข้าใจ ได้ฝึก
ประสบการณ์ผ่าน
กิจกรรม 
เดินทางไกลและ 
เข้าค่ายพักแรม 
๔.นักเรยีนมี
ระเบียบวินยั 
มีน้ำใจ มีความ
สามัคคี บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม 
และเติบโตเป็น
เยาวชนท่ีดี 
ของชาต ิ

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมลูกเสอื
เนตรนารียุวกาชาด 
 
เชิงคุณภาพ 
2.ระดับความพึง
พอใจต่อโครงการ  
ส่งเสริมกิจกรรม 
ลูกเสือเนตรนารี  
ยุวกาชาด 

 
๑.นักเรยีน
ระดับชั้นป.1-ม.5 
ร่วมโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด  
ร้อยละ 90 
2.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ  
ส่งเสริมกิจกรรม 
ลูกเสือเนตรนารี  
3. ยุวกาชาดอยู่ใน
ระดับดี0 

ควรปรับระยะเวลา
ดำเนินกิจกรรมให้อยู่
ในช่วงวันเวลา
เดียวกันกับการเรียน
การสอนBlock 
course  
รายวิชาลูกเสือ
เนตรนาร ี
ยุวกาชาด 
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ยุทธศาสตรท์ี่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนานักเรยีนให้มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษา 
ไทย 

1.เพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการเขียน 
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
2.เพื่อให้นักเรยีน
มีนิสัยรักการ
เรียนรู้ มีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทย 
3.เพื่อให้นักเรยีน
นำความรู้ที่ได ้
จากการพัฒนา
ทักษะการเรยีน 
ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวัน โดยจัด
กิจกรรม ดังน้ี 
1.กิจกรรมเขียน
ตามคำบอก 
2.กิจกรรมรักษ์
ภาษาไทย 

1.นักเรยีนมี
ทักษะการเขียน 
ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
2.นักเรยีนมี
นิสัยรักการ
เรียนรู้ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน 
วิชาภาษาไทย 
3.นักเรยีนนำ
ความรู้ที่ได ้
จากการพัฒนา
ทักษะการเรยีน 
ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 
 

1.ร้อยละ 90 
ของนักเรียนช้ัน  
ป.1-ม.5  มีทักษะ
การเขยีนทีด่ีขึ้น 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรยีน มีทักษะ
การเขียนท่ีดีขึ้น
และที่มผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ 
เรียน กลุม่สาระ 
การเรยีนรู้ภาษา 
ไทย สูงกว่าค่า
เป้าหมายของ 
สถานศึกษา 

1.นักเรยีนมี
พัฒนาการด้านการ 
เขียนที่ดีขึ้น 
2.นักเรยีนมีนสิัย 
รักการเรียนรู้ มเีจต
คติที่ดีต่อการเรียน
วิชาภาษาไทย 
3.นักเรยีนสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับ
จากการพัฒนา 
ทักษะการเรยีน 

ไปใช้ในวิตประจำวัน 

2 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

๑.เพื่อให้นักเรยีน
สามารถเขียน
สะกด คำศัพท์
ภาษาอังกฤษได ้
ถูกต้องและมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสูงขึน้  
๒.เพื่อให้นักเรยีน
มีความกล้าแสดง 
ออก และมีโอกาส
ได้ฝึกทักษะทาง
ภาษา 
๓. เพื่อให้นักเรียน
ได้เกดิทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
๔.เพื่อให้นักเรยีน
เรียนรู้ในเรื่อง 

๑.นักเรยีน
สามารถเขียน 
สะกดคำศัพท์
ภาษาอังกฤษได ้
ถูกต้องและมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสูงขึ้น  
๒.นักเรยีนมี
ความกล้าแสดง 
ออก และมี
โอกาสได้ฝึก 
ทักษะทางภาษา 
๓.นักเรยีนได้
เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
๔.นักเรยีน
เรียนรู้ในเรื่อง 

จัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ำหรับ
นักเรียนช้ัน      
ป.๑- ม.6  
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเขียน
คำศัพท์และ 
การเรยีนรู้ในเรื่อง 
วัฒนธรรมและวัน
สำคัญของเจ้าของ
ภาษา ดังน้ี 
1. กิจกรรม 
Dictation 
สำหรับนักเรียน
ช้ันป.๑- ป.6  
2.กิจกรรม 

1.ร้อยละ80 
ของนักเรียน   
ช้ัน ป.1-6  
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
สามารถเขียน
คำศัพท์  
 2.ร้อยละ 70 
ของนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรยีนกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสูง
กว่าค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 
มีค่าเฉลีย่สูงขึ้น 
3.ร้อยละ 80   
ของนักเรียนช้ัน  

๑. นักเรียนสามารถ
เขียนสะกดคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
ได้ถูกต้องและมี
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสูงขึ้น  
๒. นักเรียนมีความ
กล้าแสดงออกและมี
โอกาสไดฝ้ึกทักษะ
ทางภาษา 
๓. นักเรียนมี
ทัศนคติทีด่ีต่อการ
เรียนวิชาภาษา 
อังกฤษ 
๔. นักเรียนไดเ้รียนรู้
ในเรื่องวัฒนธรรม
และวันสำคัญ 

ของเจ้าของภาษา 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
วัฒนธรรมและวัน
สำคัญของเจ้าของ 
ภาษา 

วัฒนธรรมและ
วันสำคัญของ 
เจ้าของภาษา 

English Today 
สำหรับนักเรียน
ช้ันป.4 -ม.6 
3.กิจกรรม   
Let's enjoy a 
Christmas Day 
สำหรับนักเรียน
ช้ันป.1 -ม.6 

ป.1 - ม.6
เรียนรู้ในเรื่อง
วัฒนธรรม 
และวันสำคัญ
ของเจ้าของ
ภาษา 

3 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
ให้มีค่าเฉลีย่สูง
กว่าที่สถานศึกษา
กำหนด 
2.เพื่อให้นักเรยีน
เกิดทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
สามารถนำไปใช้
ในการเรียนการ
สอนได ้

1.นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2.นักเรยีนเกิด
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิต
สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได ้

1.เชิงปริมาณร้อย
ละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
สงูขึ้น  
2.เชิงคุณภาพ
นักเรียนเกดิทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
สามารถนำมาใช้
ในการเรียนการ
สอนได ้

1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของ
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
สูงขึ้น 
2.เชิงคุณภาพ
นักเรียนเกดิ
ทักษะกระบวน 
การคิดทาง
คณิตศาสตร์
สามารถนำมาใช้
ในการเรียนการ
สอนได ้

1.นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่า
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
กำหนด 

2.นักเรยีนเกิดทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และ
สามารถนำมาใช้ใน
การเรยีนการสอนได ้

4 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

1.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์    
ช้ัน ป.1-ม.6  
ให้มีค่าเฉลีย่สูง
กว่าเกณฑ ์
ที่สถานศึกษา
กำหนด 
๒.เพื่อให้นักเรยีน
เข้าใจทักษะ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
และนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ในกระบวน 
การเรยีนการสอน 
๓.เพื่อกระตุ้นให้

1.ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
วิทยาศาสตร์    
ช้ัน ป.1-ม.6  
ให้มีค่าเฉลีย่สูง
กว่าเกณฑ ์
ที่สถานศึกษา
กำหนด 
๒.นักเรยีนเข้าใจ
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร ์
และนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ใน 
กระบวนการ
เรียนการสอน 

1.จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียน
ได้รับการพัฒนา 
ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน 
โดยเน้นทักษะ
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ระดับ 
ช้ัน ป.1-ม.6 ดังนี ้
1. กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร ์
2. กิจกรรม
เผยแพร่ข่าวสาร 
วิทยาศาสตร์น่ารู ้
๓. กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะ 
กระบวนการทาง

1.ร้อยละ 60 
ของผู้เรียนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนสาระ
วิทยาศาสตร์  
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
สถานศึกษา  
 2.ร้อยละ 100   
 ของนักเรียน  
 ที่ได้เรยีนรู้  
ทักษะกระบวน 
การ ทาง
วิทยาศาสตร์  
ผ่านการทดลอง 
ปฏิบัติจริง 

1. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ัน   
ป.1-ม.6 มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าเกณฑ ์
ที่สถานศึกษา
กำหนด 
๒. นักเรียนเข้าใจ
ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์
และนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันได ้

๓. นักเรียนเกิดเจต
คต ิและจติ
วิทยาศาสตร ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
นักเรียนมีความรู้
และเกดิทักษะ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

๓.นักเรยีน 
มีความรู้และเกิด
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์
๔. กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการระดับ
จังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

5 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมช้ัน ป.1 - 
ม.6  มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
ผ่านกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริม 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความเจรญิ
งอกงามทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ เจตคติ
และค่านิยมการ
จัดการและการ
ปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรม  
“ปิ่นโตน้อยร้อย
คุณธรรม” 
 

1. สอนซ่อม
เสรมินักเรยีนที่
ไม่ผา่นการวัด
และประเมินผล
ตามตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียน
ช้ันป.1-6 
นำปิ่นโตถวาย
เพลพระวงฆ์ท่ี
วัดบริเวณรอบๆ
สถานศึกษาใน
วันธรรมสวณะ
แรกของเดือน 
ช้ัน ม.1-3 วัน
ธรรมสวณะที่ 2 
ของเดือน     
ช้ัน ม.4-5  
วันธรรมสวณะที่
3 ของเดือน  
 

1. นักเรียนช้ัน    
ป.1 - ม.5 มผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงกว่า
เกณฑ์ทีส่ถาน 
ศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 
นักเรียนทุกคนมี
ความเจรญิ 
งอกงามทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ   
เจตคติและคา่นิยม 
การจัดการและ
การปฎิบัตตินใน
ชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมะสม 

1.นักเรยีนช้ัน 
ป.1 - 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สูงขึน้ (55.49 - 
76.81) 
เพิ่มขึ้น 21.32 
2.นักเรยีนช้ัน 
ม.1-3.มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สูงขึ้น (56.55 - 
76.39 เพิ่มขึ้น 
19.84) 
4นักเรยีนช้ัน ม.
4-5 มผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนลดลง  
(73.64 - 
68.61 ลดลง 
5.03) 
ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม
เนื่องจากอยู่
ในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัส   
โควิด - 19 

1.ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของช้ัน 
ป.1-ม.3 สูงข้ึน แต่
ไม่เป็นไปตมเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
2.ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน ช้ัน ม.4-5 
ลดลง แตไ่มเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 

- 

6 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
สุขศกึษาและ 
พลศึกษา 

1.เพื่อพัฒนา
นักเรียนกลุม่ 
สาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา ไดม้ี 
ผลสัมฤทธ์ิที่ด ี
2.เพื่อสร้างขวัญ
ละกำลังใจ ให้กับ 
นักเรียนท่ีมี

1.นักเรยีนกลุม่ 
สาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
ได้มผีลสัมฤทธ์ิที่
ด ี
2.นักเรยีนที่มี
ความสามารถ
ได้รับขวัญ

๑.ผูเ้รียนไดร้ับการ
พัฒนาการเรียน 
และมผีลสัมฤทธ์ิ
สงูขึ้น 
๒.มีอุปกรณ์ที่มี
ความพร้อมในการ
จัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอน

1.ร้อยละ 60 
ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สาระสุขศึกษา 
สูงขึ้น 
2.มสีื่อเพือ่
พัฒนาการสอน 

นักเรียนในกลุม่
สาระการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพลศึกษา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ความสามารถ 
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษา 
3.เพื่อจัดเตรยีม
อุปกรณ์ให้ม ี
ความพร้อมในการ
จัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอน
ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
 
 
 

กำลังใจและให้
ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียน
ด้วยด ี
3.มีอุปกรณ์
เพียงพอและม ี
ความพร้อมใน
การจัดกิจกรรม 
การเรยีนการ
สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระสุขศกึษา
และพลศึกษา 

7 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะ 
ความสามารถดา้น
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ ให้ม ี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
2.เพื่อให้นักเรยีน
มีระดบัผลการ
เรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายสถาน 
ศึกษากำหนด 
3.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของ
นักเรียน สาระการ
เรียนรูศ้ิลปะให้
สูงขึ้น 
4.เพื่อให้การ
สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของชุมชนได ้
ผา่นกิจกรรมฝึก
ทักษะทางด้าน
ทัศนศิลป์ดนตรี
และนาฏศิลป ์

๑. นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะความ 
สามารถด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
ให้มคีุณภาพ 
มากยิ่งข้ึน 
๒. นักเรียนมี
ระดับผลการ
เรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายสถาน 
ศึกษากำหนด 
๓. ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน
ของนักเรียน 
สาระการเรียนรู้
ศิลปะใหสู้งขึน้ 
๔. โรงเรียนมี
ส่วนร่วม
สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน 
 
 
 

๑.ร้อยละ 90 
ของนักเรียน 
ระดับชั้นป.1-ม.6 
มีทักษะความ 
สามารถด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ที่ดี
ขึ้น 
2. นักเรียนมี
ระดับผลการเรียน 
ไม่ต่ำกว่า 3    
ร้อยละ 65 โดย
จัดกิจกรรม ดังนี ้
-กิจกรรมฝึกทักษะ
ทางด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี และ
นาฏศิลป ์
3. นักเรียนมี
ระดับผลการเรียน
สูงกว่าเป้าหมาย
สถานศึกษา
กำหนด 
4. นักเรียนสามรถ
ให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนได ้

ร้อยละ ๖๕ ของ
นักเรียนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
ศิลปะมคีะแนน 
ผลการเรยีน   
ระดับ 3 ข้ึนไป 

1.นักเรยีนได้รับการ
พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 
2.นักเรยีนสามารถ
นำความรู้
ความสามารถ 
ไปปรับใช้ในชีวิตได ้
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
8 โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กรงาน
อาชีพ 
2. เพื่อให้นักเรียน 
มีความรู้และ
ทักษะตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงาน
อาชีพ 
3. เพื่อให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพ
สูงขึ้นและบรรลุ
ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่าง
ตอ่เนื่อง 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กรงาน
อาชีพ 
2. นักเรียน 
มีความรู้และ
ทักษะตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้     
การงานอาชีพ 
3. เนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิชาการงาน
อาชีพสูงข้ึนและ
บรรลตุาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
4. นักเรียนมี
ทักษะการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรัก
การเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอชีพระดับ 3 
ขึ้นไปคิดเป็น  
ร้อยละ 80  
ด้านคุณภาพ 
2. นักเรียนมี
ความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การงานอาชีพเพิ่ม
สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
3.นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาการงาน
อาชีพเพิ่มข้ึนจาก
ปีการศึกษาท่ีผ่าน
มาและบรรลุ
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 

 
1.ร้อยละ 60 
ของนักเรียนท่ีม ี
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
2.นักเรยีนที่มี
ผลการแข่งขัน
ด้านทักษะ 
วิชาการสู่ความ 
เป็นเลิศ 

1.นักเรยีนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนกลุ่มสาระ 
การงานอาชีพ
เพิ่มขึ้นและเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย 
ของสถานศึกษา 
สูงขึ้นและบรรลุตาม 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
2.นักเรยีนมีความรู้
และทักษะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

9 โครงการกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

1. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพให้ผูเ้รียน
ได้ปฏิบตัิกิจกรรม 
ตามความสนใจ
ความความถนัด 
และความต้องการ 
ของตนเอง 
2. เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ระเบียบวินยั 
ความเป็นผู้นำ 
ผู้ตามทีด่ี และมี

1. ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ ให้ได้
ปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ
ความความถนัด 
และความต้องการ
ของตนเอง 
2. ผู้เรียนม ี
ระเบียบวินยั      
มีความเป็นผู้นำ 
ผู้ตามทีด่ี และมี
ความรับผิดชอบ  

จัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียนตาม
รูปแบบของ
กิจกรรมดังนี ้
1. กิจกรรมชุมนุม 
จัดให้กับนักเรียน       
ช้ัน ป.1 - ม.6 
2. กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี    
- จัดกิจกรรม
ลูกเสือให้กับ
นักเรียน ช้ันป.1 - 
ป.6  

ร้อยละ 100   
ของผู้เรียน ที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
ผ่านเกณฑ ์

1. ผู้เรียนได้ปฏบิัติ
กิจกรรมตามความ
สนใจ ความถนัด 
และต้องการของ
ความตนเอง รวมทั้ง
เป็นการส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนตามความ
สนใจ ความถนัด
และความต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมรีะเบียบ
วินัย มีความเป็น



แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570) 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต 

75 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ความรับผิดชอบ  
มีทักษะการ
ทำงานร่วมกัน 
รู้จักแก้ปัญหา  
มีเหตผุล มีการ
ตัดสินใจที ่
เหมาะสม 
ช่วยเหลือแบ่งปัน  
เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ เข้าใจใน
อุดมการณ์ของ
การกาชาดและยุว
กาชาด มีความ 
ศรัทธาและมีความ
ภาคภูมิใจในความ
เป็นสมาชิกยุว
กาชาด มีทักษะใน
การป้องกันชีวิต 
และสุขภาพทั้ง
สว่นตน และ
ส่วนรวม           
มีคุณธรรม จริย- 
ธรรม เป็นมิตรกับ
เพื่อนร่วมโลก
ทักษะในการอยู่ 
ร่วมกับผู้อื่น 
รวมทั้งการ 
บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่
ส่วนรวม และเห็น
คุณค่าในการ
อนุรักษ์รรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนท่ี
สมัคร มีความรู้
วิชาทหารทั้งใน 
ทางเทคนิคและ
ทางยุทธศาสตร์ 
เพื่อปลูกฝังให ้

มทัีกษะการ
ทำงานร่วมกัน 
รู้จักแก้ปัญหา  
มีเหตผุล มีการ
ตัดสินใจที่
เหมาะสม 
ช่วยเหลือแบ่งปัน  
เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ 
3. ผู้เรียนมคีวามรู้ 
เข้าใจใอุดมการณ์
ของการกาชาด
และยุวกาชาด มี
ความศรัทธาและมี
ความภาคภูมิใจ 
ในความเป็น
สมาชิกยุวกาชาด 
มีทักษะในการ
ป้องกันชีวิตและ
สุขภาพทัง้ส่วนตน
และส่วนรวม        
มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็น
มิตรกับเพื่อนร่วม
โลก ทักษะในการ
อยู ่
ร่วมกับผู้อื่น
รวมทั้งการ 
บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่
ส่วนรวม และเห็น
คุณค่าในการ
อนุรักษ์รรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
4. ผู้เรียนท่ีสมัคร 
มีความรู้วิชาทหาร
ทั้งใน 
ทางเทคนิคและ
ทางยุทธศาสตร์ 
เพือ่ปลูกฝังให ้
ผู้เรยีนมีอุดม-

- จัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
ให้กับนักเรียน         
ช้ัน ม.1 - ม.3 
3. กิจกรรมยุว
กาชาด จัดให ้
กับนักเรียน   
ช้ันป.1 - ป.6  
4. กิจกรรม
นักศึกษาวิชา
ทหารจัดให้กับ
นักเรียน ช้ัน ม.4 
- ม.6 
5. กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 
จัดให้กับนักเรียน       
ช้ัน ป.1 - ม.6 

ผู้นำผูต้ามที่ดี และมี
ความรับผิดชอบ  
มีทักษะการทำงาน
ร่วมกัน รู้จักก้ปัญหา 
มีเหตผุลมีการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้ออาทร และ
สมานฉันท์ 
3. ผู้เรียนมคีวามรู้ 
เข้าใจในอุดมการณ์
ของการกาชาดและ
ยุวกาชาด มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
มีความศรัทธาและมี
ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นสมาชิกยุว
กาชาด สามารถ
บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แกส่ังคม
4. ผู้เรียนมคีวามรู้
วิชาทหารทั้งในทาง
เทคนิคและทาง
ยุทธศาสตร์มี
อุดมการณ์เทิดทูน
และยดึมั่นในชาติ  
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
และการปกครอง
ระบอบประชาธิป- 
ไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง 

เป็นประมุข มี
ระเบียบวินยัปฏิบตัิ
ตนอยู่ในกรอบของ
ประเพณ ี
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผู้เรยีนมี
อุดมการณ์เทิดทูน 
และยดึมั่นในชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
และการปกครอง
ระบอบประชาธิป- 
ไตยอันมี
พระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข 
รวมทั้งส่งเสริมให้
เป็นผู้เรียนม ี
ระเบียบวินยั มี
ส่วนร่วมในการ
รณรงค์ดำเนิน
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อ
สาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง จริงจัง
แลต่อเนื่อง อีกท้ัง
เสรมิสร้างให้
ผู้เรยีนมีความรัก 
และสามัคคีในหมู่
คณะด้วยกัน 
5. ปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึก 
ให้แก่ผู้เรียนใน
การบำเพ็ญ 
ตนให้เป็น
ประโยชนส์่วนรวม
และมีความคิรเิริ่ม
สร้างสรรค์ในการ
จัดกิจกรรมเพื่อ 
สังคม และ
สาธารณประโยชน์ 
ตามความถนดั
และความสนใจใน
ลักษณะกาบำเพ็ญ 
ประโยชน ์
 
 

การณ์เทดิทูนและ
ยึดมั่นในชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
และการปกครอง
ระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข 
รวมทั้งส่งเสริมให้
เป็นผู้เรียนม ี
ระเบียบวินยั มี
ส่วนร่วมในการ
รณรงค์ดำเนิน
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อ
สาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง จริงจัง 
และต่อเนื่อง อีก
ทั้งเสริมสร้างให้
ผู้เรยีนมีความรัก 
และสามัคคีใน5.
ผู้เรยีนมีจิตสำนึก 
ในการบำเพ็ญ 
ตนให้เป็น
ประโยชนส์่วนรวม
และมีความคิรเิริ่ม
สร้างสรรค์ในการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสา
ธารณ- ประโยชน์ 
ตามความถนดั
และความสนใจใน
ลักษณะการ
บำเพ็ญประโยชน์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
10 โครงการยกระดับ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
การสอบ O-NET 

1. เพื่อฝึกทักษะ
กระบวนการคดิ 
การจัดการ และ 
การรู้จัก การแก ้
ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
สอบ O-NET 

1. นักเรียน
ได้รับฝึกทักษะ
กระบวน 
การคิด การ
จัดการ และ 
การรู้จักการ
แก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบ 
2. ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการสอบ     
O-NET 

นักเรียนสายชั้น 
ป.๖ และม.๓ 
ได้รับการพัฒนา
และมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการสอบ      
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ร้อยละของ  
นักเรียนสายชั้น   
ป.๖, ม.๓ 
โรงเรียน
เทศบาล 
เมืองภูเก็ต 
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การสอบ        
O -NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นักเรียนช้ันป.๖     
และช้ันม. ๓ มี
ทักษะกระบวนการ
คิด รู้จักการแก้ 
ปัญหาอย่างเป็น
ระบบและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
สอบ O-Net ใน ๔ 
รายวิชา เพิ่มสูงกว่า
ระดับประเทศ 

11 โครงการยกระดับ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
การสอบ NT 

1. เพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบ 
ระดับ ชาติ (NT) 
ของนักเรียนช้ัน  
ป.3 ให้สูงข้ึน 
๒. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
ระดับชั้นป.3 

1. ผลการทดสอบ 
ระดับชาติ (NT) 
ของนักเรียน 
ช้ันป.3 สูงขึ้น 
๒. นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับช้ันป.3 

นักเรียนสายชั้น 
ป.3 ไดร้ับการ
พัฒนาและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
สอบ NT สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ร้อยละของ 
นักเรียนสายชั้น  
ป.๓ มลีสัมฤทธ์ิ
ทางการสอบ NT 
สูงกว่าระดับ 
ประเทศ 

๑. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
มีผลสัมฤทธ์ิการสอบ 
NT สูงกว่าระดับ 
ประเทศ 

12 โครงการยกระดับ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
การสอบ 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์
 ภาษาอังกฤษ 
ด้วยข้อสอบ 
มาตรฐานเทศบาล
นครภูเกต็ 

1. เพื่อฝึกทักษะ
กระบวนการคดิ 
การจัดการ และ 
การรู้จักการแก้ 
ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการ
สอบวิชา
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 
ด้วยข้อสอบ
มาตรฐานเทศบาล 
ภูเก็ต 

1. นักเรียน
ได้รับการฝึก
ทักษะกระบวน 
การคิด การ
จัดการ และ 
การรู้จักการ
แก้ปัญหาอย่าง 
เป็นระบบ 
2. ผลสัมฤทธ์ิ
การสอบวิชา
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์ 
และภาษา 
อังกฤษ ด้วย
ข้อสอบ
มาตรฐาน
เทศบาลนคร 
ภูเก็ต สูงข้ึน 
 

นักเรียนช้ัน ป.1 -
2 ,ป.4 และม.2 
มีผลสัมฤทธ์ิ 
การสอบวิชา
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 
ด้วยข้อสอบ
มาตรฐานเทศบาล 
นครภูเกต็ สูงขึ้น 

ร้อยละของ
นักเรียนช้ัน ป.2
ป.4 และม.2ที่
ทำการสอบใน 
รายวิชา 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์, 
ภาษาอังกฤษ 
จากการทดสอบ 
ทางการศึกษา
ด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน 
เทศบาลนคร
ภูเก็ต สูงข้ึน 

นักเรียนเกดิทักษะ 
กระบวนการคดิ 
รู้จักการแก้ปญัหา
อย่างเป็นระบบ และ
มผีลสัมฤทธ์ิใน
รายวิชาคณติศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ และ 

ภาษาอังกฤษ      
เพิ่มสูงขึ้น 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
13 โครงการวัดผลและ

ประเมินผลการ 
ศึกษา 

๑. เพื่อสร้าง
เครื่องมือวัดผล 
อย่างครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
๒. เพื่อให้สามารถ
ทราบความ 
ก้าวหน้า ในการ
จัดการเรียน 
การสอน 
๓. เพือ่นำผลการ
วัดไปใช้ในการ 
ปรับปรุงการเรียน
การสอน 
๔. เพื่อจัดทำ หรือ
จัดซื้อเอกสาร 
 แบบ ปพ.ต่างๆ 
 
๕. เพื่อให้นักเรียน
และผูป้กครองได ้
ทราบผลการเรียน 
และนำไปปรับปรุง
ตนเองต่อไป 

๑. มีเครื่องมือ
วัดผลอยา่ง
ครอบคลมุทุก
กลุ่มสาระการ 
เรียนรู ้
๒. ทราบความ 
ก้าวหน้าในการ
จัดการเรียน 
การสอน 
๓. นำผลการวดั
ไปใช้ในการ 
ปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
๔. มีเอกสาร 
แบบ ปพ.ต่างๆ 
ใช้ในการ
รายงาน
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
๕. นักเรียนและ 
ผู้ปกครองได ้
ทราบผลการ
เรียน และนำไป
ปรับปรุงตนเอง 
 

1. ครผูู้สอนทุก
รายวิชา 
2. นักเรียนช้ัน  
ป.1 - ม.6 

1. ร้อยละ 100 
ของครูผู้สอน     
ทุกรายวิชามี
เครื่องมือวัดผล
ที่ครอบคลุม 
2. นักเรียนช้ัน  
ป.1 - ม.6 ได้
ทราบผลการ
เรียน และนำไป
ปรับปรุงตนเอง 

๑. มีเครื่องมือวัดผล 
อย่างครอบคลุม        
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๒. ทราบความ 
ก้าวหน้าในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
๓. นำผลการวดัไป
ใช้ในการปรับปรุง
การเรยีนการสอน 
๔. มีเอกสารแบบ        
ปพ.ต่างๆ อย่าง
เพียงพอ 
๕. นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ได้ทราบ
ผลการเรยีนและ 

นำไปปรับปรุงตนเอง
ต่อไป 

14 โครงการพัฒนา
ทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์ และ
เขียน 

๑. เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และ
เขียน 
๒. ครูมคีวามรู้
ความเข้าใจใน 
การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะ 
การอ่าน คดิ
วิเคราะห์และ
เขียน โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน 
การเรยีนรู ้
 

๑. นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์   
และเขียน 
๒. ครูมคีวามรู้
ความเข้าใจใน 
การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิด
วิเคราะห์และ
เขียนโดยใช้
กิจกรรมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
 
 

๑. นักเรียนช้ัน  
ป.1 - ป.6 
๒. ครูมคีวามรู้
ความเข้าใจใน 
การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียน 

๑. ร้อยละของ
นักเรียน ช้ัน  
ป.1 - ป.6 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์     
และเขียน 
๒. ครูมคีวามรู้
ความเข้าใจใน 
การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียน 

๑. นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีน
ดีขึ้น 
๒. ครูมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนา 
ทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีน
โดยใช้กิจกรรม 

เป็นฐานการเรียนรู ้
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
15 โครงการพัฒนา

ทักษะการคิด
คำนวณ 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ ให้มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์ที่
สถานศึกษา
กำหนด 
2. เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวน 
การคิดคำนวณ
ของนักเรียนผ่าน 
กิจกรรมคดิเลขเร็ว 
 
 

1. ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์
ให้มีค่าเฉลีย่สูง
กว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษา
กำหนด 
2. นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะกระบวน 
การคิดคำนวณ
ผ่านกิจกรรม 
คิดเลขเร็ว 

๑. นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 1 - 6 ได้เข้า
ร่วมโครงการฝึก
ทักษะ 
๒. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน 
ทักษะการคิด
คำนวณ 
๓. นักเรียนท่ี
พัฒนาการ 
การเรยีนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

๑. นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ได้เข้าร่วม
โครงการฝึก
ทักษะ 
๒. นักเรียนมี
พัฒนาการ 
ทางด้านทักษะ
การคิดคำนวณ 
๓. นักเรียนท่ี
พัฒนาการ 
การเรยีนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

1.นักเรยีนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
มีค่าเฉลีย่สูงกว่า
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษา 
กำหนด 
2. นักเรียนมีพัฒนา 
การทักษะกระบวน 
การคิดคำนวณดีขึ้น
โดยผ่านกิจกรรม  
คิดเลขเร็ว 
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ยุทธศาสตรท์ี่  1 พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี
 

ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการพัฒนา

สมองด้วย
สุนทรียภาพ 
ทางด้านดนตร ี

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกดิการ
เรียนรู้และม ี
เจตคติทีด่ีต่อการ
เรียนรู้วิชาดนตรี 
กล้าแสดงออก 
๒. เพือ่ส่งเสริมให้
นักเรียนมี
คุณลักษณะด้าน 
ความรับผิดชอบ 
อดทน มีวินัย 
๓. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีพัฒนา 
การในด้านอารมณ ์
สังคม  สติปญัญา
ตามศักยภาพโดย 
ใช้ดนตรีเป็นสื่อ 
 

๑. นักเรียน 
เกิดการเรียนรู้
และมเีจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู ้
วิชาดนตรี กล้า
แสดงออก 
๒. นักเรียน 
มีคุณลักษณะ
ด้านความ
รับผิดชอบ 
อดทน มีวินัย 
๓. นักเรียนมี
พัฒนาการใน
ด้านอารมณ ์
สังคม สตปิัญญา
ตามศักยภาพ 
โดยใช้ดนตรี 
เป็นสื่อ 

นักเรียนช้ัน ป.1 - 
3 เรียนเสริม
ดนตร ี

ร้อยละ 100
ของนักเรียนช้ัน  
ป.1 - 3 ได้
เรียนเสรมิดนตร ี

๑. นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีเจตคติ
ที่ด ีต่อการเรียนรู้
วิชาดนตร ี
๒. นักเรียนมี
คุณลักษณะด้าน
ความรับผิดชอบ 
อดทน มีวินัย กล้า
แสดงออก 
๓. นักเรียนมีพัฒนา 
การด้านอารมณ์  
สังคม สตปิัญญา
ตามศักยภาพ 
โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ 

 

2 โครงการแนะแนว
และระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรยีน 

1. เพื่อให้นักเรียน
และผูป้กครอง
ได้รับทราบข้อมูล 
ด้านการศึกษา 
ที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้จาก
สถาบันการศึกษา 
ต่างๆ 
2. เพื่อให้นักเรียน
และผูป้กครอง มี
ข้อมูลในการเลือก
หรือตัดสินใจใน 
การวางแผนศึกษา
ต่อให้สอดคล้อง
กับความสนใจ
ความต้องการ
ความสามารถและ
ความถนัดของ
ตนเอง 

1. นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับ 
ทราบข้อมูลดา้น
การศึกษาท่ี
ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้จาก
สถาบันการ 
ศึกษา ต่างๆ 
2. นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
สามารถนำ
ข้อมูลที่ไดม้าใช้
ในการเลือก 
และตดัสินใจ
การวางแผน
ศึกษาต่อให้
สอดคล้องกับ
ความสนใจ 
ความต้องการ 
ความสามารถ

- นักเรียน ช้ัน ป.
6 จำนวน 170 
คน 
- นักเรียนช้ัน ม.3  
จำนวน 250 คน 
- ผู้ปกครอง
นักเรียนช้ัน 
ป.6 จำนวน 170 
คน เข้าร่วม
กิจกรรม 

- นักเรียนช้ัน  
ป.6 เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
100 
- นักเรียนช้ัน  
ม.3 เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
100 
- ผู้ปกครอง
นักเรียนช้ันป.6 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

- นักเรียนและ 
ผู้ปกครองมีดา้น
การศึกษาที่ถูกต้อง
และเชื่อถือไดจ้าก
สถาบันการศึกษา
ต่างๆอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ95 
- นักเรียนและ 
นักเรียนและ
ผู้ปกครองสามารถ
นำข้อมูลที่ไดม้าใช้
ในการเลือกและ 
ตัดสินใจในการ
วางแผน ศึกษาต่อ
อยู่ในระดับมาก 
ขึ้นไป ร้อยละ 95 
ข้อเสนอแนะ 
- กำชับเวลาในการ  
แนะแนวศึกษา 
ตอ่ใหร้ัดกุมและเพิ่ม
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ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
และความถนัด 
ของตนเอง 

เวลาให้มากข้ึน 
- ควรใช้ห้องประชุม 
ผ่องโกมลทั้งสอง
ระดับชั้นและจัดการ
แนะแนวศึกษาต่อใน       
คนละวัน 

3 โครงการสนับสนุน 
ทุนการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือด้าน 
ทุนการศึกษาและ
เป็นขวัญกำลังใจ
แก่นักเรียนใน 
การศึกษาเล่าเรยีน 
2. เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำทุน 
การศึกษาท่ีไดม้า
ใช้ในการศึกษา      
เล่าเรียน หรือ  
แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว 

1. นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลเมือง 
ภูเก็ต ได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา 
2. นักเรียน
สามารถนำทุน 
การศึกษาท่ีได ้
มาใช้ในการ 
ศึกษาเล่าเรียน
หรือแบ่งเบา
ภาระคา่ใช้จ่าย
ของครอบครัว 

นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาลเมือง
ภูเก็ตที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน 
ทุนการศึกษา  
จำนวน 100 คน 

นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ตได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา  
จำนวน 103 
คน 

ผู้เรยีนไดร้ับการ
ช่วยเหลือด้านทุน 
การศึกษาสามารถ 
นำทุนการศึกษาที ่
ได้มาใช้ในการ 
ศึกษาเล่าเรียน 
หรือแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ่ายของ 
ครอบครัว 

4 โครงการทุนการ 
ศึกษา เงินอุดหนุน
สำหรับส่งเสริม 
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐาน 
พื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน) 

1. เพื่อใหน้ักเรียน
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือด้าน 
ทุนการศึกษาและ
เป็นขวัญกำลังใจ
แก่นักเรียนใน 
การศึกษาเล่าเรยีน 
2. เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำ
ทุนการศึกษาท่ี
ได้มาใช้ใน
การศึกษาเล่าเรยีน
หรือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว 

1. นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลเมือง 
ภูเก็ตได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา 
2. นักเรียน
สามารถนำทุน 
การศึกษาทีไ่ด ้
มาใช้ในการ 
ศึกษาเล่าเรียน
หรือแบ่งเบา
ภาระคา่ใช้จ่าย
ของครอบครัว 

นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา  
จำนวน 7 คน 

นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 
ด้านนการศึกษา  
จำนวน 7 คน 

ผู้เรยีนไดร้ับการ 
ช่วยเหลือด้านทุน 
การศึกษาสามารถ 
นำทุนการศึกษาท่ี 
ได้มาใช้ในการ 
ศึกษาเล่าเรียน 
หรือแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว 

5 โครงการโภชนาการ
และอาหารกลางวัน 

๑. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาร่างกาย 
ของนักเรียนให้ม ี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แขง็แรง

1. นักเรียนมี
สุขภาพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
และมีน้ำหนกั 
ส่วนสูงเป็นไป

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ 
 นักเรียนได ้
 รับประทาน  
 อาหารกลางวัน  

 
๑. นักเรียน
ระดับชั้น ป.1-6
ได้รับประทาน  
อาหารกลางวัน  
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ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
และมีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไป 
ตามเกณฑ ์
๒. เพื่อให้นักเรียน
รับประทานอาหาร 
กลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
3. เพื่อการบริหาร
จัดการให้มีอาหาร
กลางวันที่มีท้ัง
ปริมาณและคุณคา่ 
ทางโภชนาการสูง 
อย่างเพียงพอ 

ตามเกณฑ ์
๒. นักเรียน 
ได้รับประทาน 
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่า 
ทางโภชนาการ 
3. อาหาร
กลางวันมีปริมาณ
และคณุค่าทาง
โภชนาการสูง 
และเพียงพอ 

 ถูกหลักโภชนาการ
และถูกสุขลักษณะ  
๒. ร้อยละของ  
นักเรียนมสีขุภาพ  
ร่างกายแข็งแรง  
มีน้ำหนักส่วนสงู  
ตามเกณฑ ์
เชิงคุณภาพ 
3. ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน
ตอ่โครงการ
โภชนาการและ
อาหารกลางวัน  

ถูกหลัก
โภชนาการและ
ถูกสุขลักษณะ 
ร้อยละ 95  
๒. นักเรียน
ระดับชั้น ป.1-6 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ ์
ร้อยละ 85 
3. ระดับความ 
พึงพอใจต่อ
โครงการ
โภชนาการและ
อาหารกลางวัน 
อยู่ในระดับดมีาก  

6 โครงการบริการ 
อาหารเสริม 
(นมโรงเรยีน) 

๑. เพื่อพัฒนา
ร่างกายนักเรยีน 
ให้มีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ ์
แข็งแรงและมี
น้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
๒. เพื่อปลูกฝังการ
ดื่มนมในเด็กและ
เยาวชนให้
ตระหนักถึงคณุค่า
ของอาหารเสรมิที่
ส่งผลต่อการ
พัฒนาร่างกาย
และสติปัญญา 

1. นักเรียนใหม้ี
สุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
และมีน้ำหนัก 
ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
กระทรวง
สาธารณสุข 
2. นักเรียน
ตระหนักถงึ 
คุณค่าของ
อาหารเสริมที ่
ส่งผลตอ่การ
พัฒนาร่างกาย 
และสติปัญญา 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของ  
นักเรียนมสีุขภาพ  
ร่างกายสมบูรณ์  
แข็งแรงเหมาะสม  
ตามวัย  
เชิงคุณภาพ 
2. ระดับความ  
พึงพอใจของ  
ผู้รับบริการ  
อาหารเสริม 

1. นักเรียน 
ระดับช้ัน ป.1-6 
มีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แขง็แรง
เหมาะสมตามวัย 
ร้อยละ 95   
 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  
อาหารเสริม  
อยู่ในระดับดมีาก 

 

7 โครงการโรงเรยีน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. เพื่อให้นักเรียน 
มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ี
2. เพื่อเฝา้ระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อใน
โรงเรียน 

1. นักเรียนมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ ี
2. โรงเรียนมีการ
เฝ้าระวังป้องกัน
และควบคมุโรค 
ติดต่อในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีม ี
สุขภาพร่างกาย 
มีสุขภาพจติที่ด ี
เชิงคุณภาพ 
2. ระดับความ   

 
๑. นักเรียนม ี
สุขภาพร่างกาย
สุขภาพจิตทีด่ี  
ร้อยละ 80 
 
2. ระดับความ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3. เพื่อให้นกัเรียนมี
น้ำหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย
สมวัย ตามเกฑ ์
4. เพือ่ให้นกัเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การดูแลสุขภาพช่อง
ปาก 
5. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับวัคซีนที่
กำหนด 
6. เพื่อให้นกัเรียนมี
ความรู้มีทักษะและ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมรู้เท่าทัน
โรคไขเ้ลือดออก 
7. เพือ่ให้นักเรียน
ดูแลตนเองรักษา 
และควบคมุการ 
แพร่ระบาดของโรค
เหา 
8. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ในการเลือก
รับประทานอาหาร 
ที่มีคุณค่าถูกหลัก
โภชนาการและมี
ความปลอดภัย 

3. นักเรียนมี
น้ำหนักส่วนสูง 
และสมรรถภาพ
ทางกายสมวัย 
ตามเกณฑ ์
4. นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 
เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ 
ช่องปาก 
5. นักเรียน
ได้รับวัคซีนท่ี
กำหนด 
6. นักเรียนมี
ความรู้มีทกัษะ
และปรับเปลีย่น 
พฤติกรรมรู้เทา่
ทันโรคไข้เลือด 
ออก 
7. นักเรียนดูแล
ตนเองรักษา
และควบคมุการ 
แพร่ระบาดของ
โรคเหา 
8. นักเรียนมี
ความรู้ในการ
เลือกรับประทาน 
อาหารที่มีคณุค่า 
ถูกหลักโภชนา 
การและมีความ
ปลอดภัย 

พึงพอใจของ
นักเรียนที่เขา้ร่วม
โครงการกิจกรรม 

พึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับด ี

8 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาสาย
สัมพันธ์ เทา-แดง 

๑. เพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างครแูละ
ผู้ปกครอง 
๒. เพื่อปลูกฝัง
ความสามัคค ี
และการมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา 

๑. โรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างครู
และผูป้กครอง 
๒. ครูและ
ผู้ปกครองมีความ
สามัคคีและมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของ  
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
กีฬาสายสัมพันธ์   
เทาแดง  
เชิงคุณภาพ 
๒. ระดับความ  
พึงพอใจของผู้ที่  
เข้าร่วมโครงการ  

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 
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ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
จัดการแข่งขนั  
กีฬาสายสมัพันธ์  
เทาแดง 

9 โครงการส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา กรีฑานักเรยีน
ในสังกัดเทศบาล
นครภูเกต็ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมสีุขภาพ
กายและจติที่
แข็งแรง 
2. เพื่อให้นกัเรียน
ได้ฝึกความ
รับผิดชอบ และมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา 
3. เพื่อให้นกัเรียน
ได้ฝึกประสบการณ์
การเข้าร่วมแข่งขนั
ระดับกลุ่มโรงเรยีน 
ในสังกัดเทศบาล 

๑. นักเรียนมี
สุขภาพกาย 
และจิตที่แข็งแรง 
2. นักเรียนมี
ความรับผิดชอบ
และมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา 
3. นักเรียน
ได้รับประสบ 
การณ์การเขา้
ร่วมแข่งขัน
ระดับกลุ่ม
โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของ  
นักเรียนที่เข้าร่วม  
โครงการ  
2. ร้อยละของ
นักกีฬาทีไ่ด้รับ
รางวัลจากการ
แข่งขัน 
เชิงคุณภาพ 
3. ระดับความ    
พึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

 
๑. นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 85  
2. นักกีฬาได้รับ
รางวัลจากการ
แข่งขัน 
 
 
3. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ  
อยู่ในระดับด ี

 

10 โครงการสง่เสริม 
กิจกรรมนันนาการ 
ดนตรี นาฏศิลป ์
ศิลปะ 

๑. เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาได้ตนเอง
ตามศักยภาพ 
๒. เพื่อให้นักเรียน
ใช้เวลาว่างในทาง
ที่สร้างสรรค ์
๓. เพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน 

๑. นักเรียนได้
พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ 
๒. นักเรียนใช้
เวลาว่างในทาง
ที่สร้างสรรค ์
๓. โรงเรียนให้
การสนับสนุน 
กิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีเข้า  
ร่วมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
๒. ระดับความ  
พึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
ต่อโครงการ
สง่เสริมกิจกรรม  
นันทนาการ 

๑. นักเรียนเข้า  
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75  
 
 
๒. ระดับความ  
พึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
ต่อโครงการ
สง่เสริมกิจกรรม  
นันทนาการ 

 

11 โครงการกิจกรรม 
หลังเลิกเรียน 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์
๓. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษไดร้ับการ
พัฒนาสู่ความ 
เป็นเลิศ 

๑.นักเรยีนได้รับ
การพัฒนาตาม
ศักยภาพ 
๒. นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
๓.นักเรยีนที่ม ี
ความสามารถ
พิเศษไดร้ับ 
การพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
โครงการกิจกรรม 
หลังเลิกเรียน  
2. ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 
เชิงคุณภาพ 
3.ระดับความ พึง
พอใจของนักเรียน

 
๑. นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรมหลังเลิก
เรียนร้อยละ30 
2.นักเรยีนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ได้รับการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ 
ร้อยละ 60 
 
3.ระดับความ 
พึงพอใจของ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ นักเรียนท่ี  

เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับดมีาก 

12 โครงการส่งเสริม 
ความเป็นเลิศ 
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมสีุขภาพ
กายและจติที่
แข็งแรง 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้
นักกีฬาแสดง
ความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ 
๓.เพื่อส่งเสรมิให้
นักกีฬามีโอกาสเข้า
ร่วมการแข่งขันเพือ่ 
เพิ่มประสบการณ ์
๔.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนได้
แสดงออกถึงความ
สามัคคมีีระเบียบ
วินัยรู้แพรู้้ชนะรู้
อภัย 

๑.นักเรยีนมี
สขุภาพกาย 
และจิตที่แข็งแรง 
๒.นักกีฬาแสดง
ความสามารถ
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๓.นักกีฬามี
โอกาสเข้าร่วม 
การแข่งขันเพื่อ
เพิม่ประสบการณ ์
๔.นักเรยีนมี
ความสามัคค ี
มีระเบยีบวินัย 
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภยั 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
 โครงการ  
 2.ร้อยละของ  
 นักกีฬาท่ีเข้าร่วม  
 การแข่งขันใน  
 ระดับจังหวดั   
 ระดับภาค  
 ระดับประเทศ   
 ได้รับรางวัล 

 
1. นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 20  
 2.นักกีฬาท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ในระดับจังหวัด   
ระดับภาค 
ระดับประเทศ   
ได้รับรางวัล 
ร้อยละ 70 

 

13 โครงการส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
จังหวัดภูเก็ต 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมสีุขภาพ
กายและจติที่
แข็งแรง 
๒. เพื่อให้นกัเรียน
ได้ฝึกประสบ 
การณ์การเข้าร่วม
แข่งขนัระดับกลุม่
โรงเรียนในจังหวัด
ภูเก็ต 
๓. เพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกความ
รับผิดชอบ และมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา 

๑. นักเรียนมี
สุขภาพกาย 
และจิตทแีข็งแรง 
๒.นักเรยีนได้ฝึก 
ประสบการณ์
การเข้าร่วม 
แข่งขันระดับ
กลุ่มโรงเรียน 
ในจังหวัดภูเก็ต 
๓.นักเรยีนมี
ความรับผิดชอบ
และมีน้ำใจ 
เป็นนักกีฬา 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของ  
นักกีฬาที่เข้าร่วม  
แข่งขันกฬีาภายใน  
จังหวัดภูเก็ต  
2.ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีได้รับ  
รางวลัการแข่งขัน  
กีฬาในจังหวัด 

 
1.นักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาภายใน
จังหวัดภูเก็ต 
ร้อยละ 60  
2.นักกีฬาได้รับ  
รางวัลการแข่งขัน  
กีฬาในจังหวัด 
ร้อยละ 70 

 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

1. เพือ่เบิกจ่ายคา่
อุปกรณ์การเรียน 
และค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ตาม
นโยบายสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

1. นักเรียน
ได้รับค่าอุปกรณ์
การเรยีน และ
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ตาม
นโยบาย

เชิงปริมาณ                       
1. ร้อยละของ
นักเรียนทีไ่ด้รับ
เงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้น

 
1.นักเรยีนที่ได้ 
รับการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

  
นักเรียนได้รับเงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามนโยบายเรียนฟรี 
ของรัฐ อย่างเทา่
เทียมและเสมอภาค - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
 เรียนฟรี 15 ป ี

ของรัฐบาลแก่
นักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 
2. เพื่อสนับสนุน
ให้นักเรียนมีความ
พร้อมรับการ 
ศึกษาอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียม 
และมีคณุภาพ  

สนับสนุนการจัด
การศึกษา เรียน
ฟรี 15 ป ีของ
รัฐบาล 
2. นักเรียนมี
ความพร้อมรับ
การศึกษาอย่าง
เสมอภาค      
เท่าเทียม และมี
คุณภาพ  
 

พื้นฐานตาม
นโยบายของรัฐ 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ                        
2.ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน
ผู้ปกครอง และครู
ทีม่ีต่อระบบการ
รับเงินสนบัสนนุ
เรียนฟรี 15 ป ี
 

ภาคเรยีนที่ 1 
คิดเป็นร้อยละ 
99.20       
ภาคเรยีนที่ 2 
คิดเป็นร้อยละ 
99.48       
 
2.นักเรยีน
ผู้ปกครอง และครู
ทีม่ีต่อระบบการ
รับเงินสนับสนุนมี
ความพึงพอใจ
เฉลี่ยร้อยละ 
93.45 หรือ
ระดับดีมาก 

- สร้างความพึงพอใจ
แก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง และครูที่มี
ต่อระบบการรับเงิน
สนบัสนุนค่าใช้จ่าย
ตามนโยบายเรียนฟรี
ของรัฐ   
- ควรเพิ่มรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
การขอรับเงิน
สนบัสนุนค่าใช้จ่ายฯ 
เนื่องจากยังมี
นักเรียนจำนวนหนึ่ง
ไม่ตดิต่อเพื่อขอรับ
เงนิเงินในช่วงเวลาที่
กำหนด 

11 โครงการสหการ
โรงเรียน 

1. เพื่อจำหน่าย
อุปกรณ์การเรียน
ที่มีคุณภาพ ราคา
ย่อมเยากว่า
ท้องตลาด 
2. แก้ปัญหา
นักเรียนขาด
อุปกรณ์การเรียน 
3. นำผลกำไรจาก
การจำหน่าย มา
ใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

1. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรมีแหล่ง
ซื้ออุปกรณ์การ
เรียนที่มีคณุภาพ 
ราคาย่อมเยา 
2. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรมี
อุปกรณ์การ
เรียนครบ 
3. โรงเรียน
สามารถใช้จ่าย
เพื่อกิจกรรม
ต่างๆ โดยใช้
แหล่งงบ 
ประมาณจาก
กิจกรรมสหการ
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ                       
1. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรใช้บริการ
กิจกรรมสหการ
ร้อยละ 70 
 
 
เชิงคุณภาพ                      
2. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อสินค้า
ที่จำหน่ายด้าน
คุณภาพ และ
ราคา 

- 
(โครงการใหม่) 

- 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570) 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต 

87 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการจดั 

การเรยีนการสอน 
ภาษาอังกฤษโดย 
ครูชาวต่างชาต ิ

จัดหาครูชาว 
ต่างชาติ สำหรบั
การสอนและฝึก
ทักษะด้านภาษา 
อังกฤษให้กับ
นักเรียน 

มีครูชาวต่างชาต ิ
สำหรับการสอน
และฝึกทักษะ
ดา้นภาษา 
อังกฤษให้กับ
นักเรียน 

นักเรียนระดับช้ัน  
ป.๑-ม.6 มีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษเพื่อการ 
สื่อสารไดโ้ดยจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้น 
การพูดและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนระดับ  
ช้ันป๑ -  ม.6 
มีความรู ้
ความเข้าใจ 
และสามารถ 
ใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร
ได ้

นักเรียนระดับช้ัน  
ป.๑-ม.6 มีความรู้   
ความเข้าใจ และ
สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิต 
ประจำวันได ้

2 โครงการจดั 
การเรยีนการสอน 
ภาษาจีน 

จัดหาครูชาวจีน 
สำหรับการสอน
และฝึกทักษะด้าน 
ภาษาจีนให้กับ
นักเรียน 

มีครูชาวจีน 
สำหรับการสอน
และฝึกทักษะ
ด้านภาษาจีน 
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนระดับ  
ช้ัน ป.4 - ม.6 
มีความรู้ ความ
เข้าใจและ 
สามารถใช้ภาษา 
จีน เพื่อการ
สื่อสารได ้

ร้อยละ 50 ของ 
นักเรียน ระดับ 
ช้ัน ป.4-ม.6 
มีความรู ้
ความเข้าใจ 
และสามารถ 
ใช้ภาษาจีน 
เพื่อการสื่อสารได ้

นักเรียนระดับช้ัน  
ป.๑-ม.6 มีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถใช้ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได ้

3 โครงการจดัการ
เรียนการสอน IEP 

1. เพื่อให้เรียนมี
เจตคติทีด่ีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถ 
ในการสื่อสาร  
การโตต้อบกับ 
ชาวต่างชาติอย่าง
ถูกต้องและมั่นใจ
ในตนเอง 
3. เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้ม ี
ความกล้าแสดง 
ออกและอยู่ร่วม 
กับเพื่อนอย่างมี
ความสุข 
4. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีพื้นฐาน
ทางด้านภาษา 
อังกฤษ 

1. นักเรียนมี   
เจตคติทีด่ีต่อ   
การเรยีนภาษา 
อังกฤษ 
2. นักเรียนมี
ความสามารถ 
ในการสื่อสาร  
การโตต้อบกับ 
ชาวต่างชาติ
อย่างถูกต้อง
และมั่นใจใน 
ตนเอง 
3. นักเรียนได้ 
รับการพัฒนาให้
มคีวามกล้า
แสดงออกและ
อยู่ร่วมกับเพื่อน
อย่างมีความสุข 
4. นักเรียนมี
พื้นฐานทางด้าน

เชิงปริมาณ           
1. นักเรียนช้ัน   
ป.1-6 ห้อง
โครงการจดัการ
เรียนการสอน 
ห้อง IEP โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต   
 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาทาง 
ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
เต็มตามศักยภาพ 
3. โรงเรียน
สามารถพัฒนา 
การจัดการเรยีน
การสอนภาษา 
อังกฤษให้มี

 
1. ร้อยละ 100
นักเรียน ช้ัน    
ป.1-6 ห้อง
โครงการจดัการ
เรียนการสอน 
ห้อง IEP
โรงเรียน
เทศบาลเมือง 
ภูเก็ต  
2. ไดร้ับการ
พัฒนาทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
เต็มตาม
ศักยภาพ 
3. โรงเรียน
สามารถพัฒนา 
การจัดการเรยีน
การสอนภาษา 

1. นักเรียนมี
ความสามารถ 
เรียนรู้และใช้ทักษะ
ในการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
2. นักเรียนมีพื้นฐาน
ที่ดใีนการศึกษาต่อ
ช้ันท่ีสูงขึ้น 
3. นักเรียนสามารถ
สื่อสารโตต้อบกับ
ชาวต่างชาติได้ดีขึ้น
และมีความมั่นใจ
ตนเองเมื่อสนทนา
ภาษาอังกฤษ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ภาษาอังกฤษ ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมอบรม
ปรับความรู้
พื้นฐานด้านภาษา 
อังกฤษ ป.1 
2. กิจกรรม One 
Day Activity  
ป.1 - 5 
3. .กิจกรรมอบรม
ค่ายภาษาอังกฤษ 
ป.2-3 
4. กิจกรรม One 
day Activity  
ป.4-5 
5. กิจกรรมอบรม
ค่ายภาษา อังกฤษ 
ป.4-5 
6. กิจกรรมศึกษา
ดูงานต่างประเทศ 
/ ในประเทศ ป.6 
7. กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็น
เลิศ ป.6 
8. กิจกรรม 
English to day 

อังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ 
ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 

4 โครงการจดัการ
เรียน EP 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีพื้นฐาน
ด้านภาษาอังกฤษ 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้าน
การอ่าน การเขียน
การฟัง การพูด
และไวยากรณ ์
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การสื่อสารการ
ตอบโต้กับชาว 
ต่างชาติและ
เชื่อมั่นในตนเอง 
 

๑. นักเรียนมี
พื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนม ี
พัฒนาการด้าน
การอ่าน การ
เขียนการฟัง 
การพูด และ
ไวยากรณ ์
๓. เพื่อให้ผู้
นักเรียนมีความ 
สามารถในการ
สื่อสาร การตอบ
โต้กับาวต่างชาต ิ
และเชื่อมั่นใน

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  
๑-6 ห้องเรยีน
พิเศษ EP/ภาษา
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต       
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 
3. โรงเรียน
สามารถพัฒนา 
การจัดการเรยีน

๑.ร้อยละ ๑๐๐   
ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑ - ๓ 
ห้องเรียนพิเศษ 
EP ที่เข้าร่วม
โครงการ 
๒.ร้อยละ ๑๐๐   
ของนักเรียนท่ี
ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
เต็มตามศักยภาพ 

๑. นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารเต็ม
ตามศักยภาพ 
๒. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางด้าน
การเรยีนภาษา 
อังกฤษสูงขึน้และมี
เจตคติทีด่ีต่อ
ภาษาอังกฤษ 
๓. นักเรียนสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
ขึ้น 
4.นักเรยีนมีความ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4. เพือ่เตรียม
ความพร้อม
นักเรียนก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
และสังคมโลก 

ตนเอง 
4. นักเรียนมี
ความพร้อมก้าว
สู่ประชาคม
อาเซียนและ
สังคมโลก 

การสอนภาษา 
อังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น โดยจดั
กิจกรรม ดังน้ี 
- กิจกรรมปรับ
พื้นฐานด้านภาษา 
- กิจกรรมEnglish 
Camp 
- กิจกรรมอบรม
เสรมิทักษะSME 
- กิจกรรมสอบวดั
ระดับภาษา 
อังกฤษ 
- กิจกรรม One 
Day Activity 
- กิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลศิด้าน
ภาษา 
 

พร้อมด้านภาษา 
อังกฤษในการ 
ศึกษาต่อ 

5 โครงการ 
วันภาษาไทย 

1. เพื่อให้นักเรียน
ทราบประวตัิและ
ความสำคญัของ
วันภาษาไทย 
2. เพื่อให้นักเรียน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและใช้
ภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียน
กล้าคิดกล้าแสดง 
ออกในทางที่
ถูกต้องและมี
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค ์

1. นักเรียน
ทราบประวตัิ
และความสำคญั
ของวันภาษา 
ไทย 
2. นักเรียนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมและใช้
ภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
3. นักเรียนกล้า
คิดกล้าสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง
และมีคณุ 
ลักษณะอันพึง 
ประสงค ์
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการวัน
ภาษาไทย      
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และเห็นคุณค่า
ความสำคญัใน 
โครงการวัน
ภาษาไทย 

 
1.นักเรยีน       
ร้อยละ 80        
มีความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ     
วันภาษาไทย        
 
2.นักเรยีนที่เขา้
ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจและเห็น
คุณค่า
ความสำคญัใน 
โครงการวัน
ภาษาไทย 

1. นักเรียนทราบ
ประวัติในกิจกรรม
ของวันภาษาไทย 
2. นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและ
การใช้ภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
3. นักเรียนกล้าคดิ 
กล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้องและ
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
6 โครงการวัน 

สุนทรภู ่
1. เพื่อให้นักเรียน
เห็นคุณคา่ของ
วรรณคดีและ 
วรรณกรรมไทย 
2. เพื่อนักเรียนได้
ร่วมแสดงความ
กตัญญูกตเวที 
แด่พระสุนทร
โวหาร (ภู่) 
3. เพื่อให้นักเรียน
ทราบประวตัิและ
ผลงานของสุนทร
ภู่ในฐานะกวีเอก 
ของโลก 

1. นักเรียนเห็น
คุณค่าของ
วรรณคดีและ 
วรรณกรรมไทย 
2. นักเรียนได้
ร่วมแสดงความ
กตัญญูกตเวท ี
แด่พระสุนทร
โวหาร (ภู่) 
3. นักเรียน
ทราบประวตัิ
และผลงานของ
สุนทรภู่ในฐานะ
กวีเอก 
ของโลก 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียน ร้อย
ละ 80 มีความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 
วันสุนทรภู ่
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนมี
ความรู้เข้าใจ 
ในกิจกรรม 
วันสุนทรภู ่
 
 

 
1.ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 
วันสุนทรภู ่
 
2.นักเรยีนมี
ความรู้เข้าใจใน
กิจกรรม 
วันสุนทรภู ่

1. นักเรียนเห็น
คุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมไทย 
2. นักเรียนไดร้่วม
แสดงความกตัญญู
เวทีแดพ่ระสุนทร
โวหาร 
3. นักเรียนทราบถึง
ประวัติและผลงาน
ของสุนทรภู่ในฐานะ
กวีเอกของโลก 

7 โครงการค่าย
ภาษาจีนสำหรับ 
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
อบรม 
เชิงปฏิบัติการ
พื้นฐาน 
ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 
สำหรับการสอน
และฝึกทักษะด้าน
ภาษาจีน 
ให้กับนักเรียน 

- นักเรียนระดับช้ัน 
ป.๑-ป.๖ 
มีความรู้ความ
เข้าใจและ 
สามารถใช้
ภาษาจีน 
เพือ่การสื่อสารได ้

- - 

8 โครงการค่าย
ภาษาจีนสำหรับ 
นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติ 
การพื้นฐาน 
ภาษา และ
วัฒนธรรมจีน 
สำหรับการสอน
และฝึกทักษะด้าน
ภาษาจีนให้กับ 
นักเรียน 

- นักเรียนระดับช้ัน 
ม.๑-ม.3 
มีความรู้ความ
เข้าใจและ 
สามารถใช้
ภาษาจีน 
เพือ่การสื่อสารได ้

- - 

9 โครงการส่งเสริม
กระบวนการคดิ 
วิเคราะห์ และ
เขียน 

เพื่อเสรมิสร้างและ
พัฒนาทักษะด้าน
การอ่าน และการ
เขียนฝึกทักษะ 
การคิดวิเคราะห์
และส่งเสรมิการใช้
ภาษาไทย 

นักกเรียนได้รับ
การพัฒนา 
ทักษะด้านการ
อ่าน และการ
เขียน  ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์
และส่งเสรมิ   

นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถ
อ่าน และเขียน 
ภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
มีความรู้และ
ทักษะการคิด

๑.ร้อยละ 80 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ
สามารถอ่าน 
และเขียนภาษา 
ไทยได้ถูกต้อง 
มีความรู้และ

นักเรียนสามารถ
อ่านและเขียน
ภาษาไทย 
ได้ถูกต้องมีทักษะ 
การคิดวิเคราะห ์
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น มีนิสัยรัก
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การใช้ภาษาไทย วิเคราะห์ที่จำเป็น 

ตามหลักสูตร 
 
 

ทักษะการคิด
วิเคราะห์ที ่
จำเป็นตาม
หลักสตูร 

การอ่าน 

10 โครงการส่งเสริม
การเขียน 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ควบคุมหุ่นยนต ์
เพื่อการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ รู้จัก
การคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและ 
กระบวนการ
ทำงานเป็นทีม 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรูจ้ัก
ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำความรู้
ที่ได้มาผลติเป็น 
นวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

1. นักเรียนได้
ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รู้จัก
การคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและ 
กระบวนการ
ทำงานเป็นทีม 
2. นักเรียน 
รู้จักค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียสามารถ 
นำความรู้ที่ได้มา
ผลิตเป็นนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

เชิงปริมาณ 
1. ค่าร้อยละของ
นักเรียน ช้ันป.1 - 
ม.3 ภาคเรยีนที่ 2 
ร้อยละ 100 
ได้ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
รู้จักการคดิ
วิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและ 
กระบวนการ
ทำงานเป็นทีม 
2. ค่าร้อยละของ
นักเรียนร้อยละ
100 เกิดทักษะ 
การค้นคว้าตัวเอง 
3. นักเรียน
สามารถสรา้ง 
นวัตกรรม 1 ช้ิน
ต่อภาคเรียน 
เชิงคุณภาพ 
4. นักเรียนมี
ทักษะกระบวน 
การคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและ 
การทำงานเป็นทีม
สามารถได้อยา่ง 
ถูกต้องและ
เหมาะสม 
5. นักเรียนมี
จินตนาการและ 
ศึกษาค้นคว้าได้
ด้วยตัวเอง 
6. นักเรียนสรา้ง
นวัตกรรมใหม ่
ได้อย่างเหมาะสม

 
1. ร้อยละ 100
ของนักเรียน    
ช้ัน ป. 1 – ม.3 
ภาคเรยีนที่ 2 
ได้ฝึกฝนทักษะ 
กระบวนการ
ทาง 
วิทยาศาสตร ์
รู้จักการคดิ
วิเคราะห ์
แก้ปัญหา 
และกระบวน 
การทำงานเป็น
ทีม 
2. ร้อยละ 100 
ของนักเรียน 
เกิดทักษะ 
การค้นคว้า
ตัวเอง 
๓. ร้อยละของ 
นักเรียนสามารถ 
สร้างนวัตกรรม 
1 ช้ินต่อภาค
เรียน 

1. นักเรียนเกิด
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
รู้จักการคดิ 
วิเคราะห์แกป้ัญหา
และกระบวนการ
ทำงานเป็นทีม 
2. นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนสามารถ 
นำความรู้ที่ได้มา
ผลิตเป็นนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
และประยุกต ์
ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน 
 

11 โครงการส่งเสริม 
ความสามารถการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำหรับนักเรียน 

1. เพื่อจัดหา
สัญญาณ 
อินเทอร์เน็ตให้
เพียงพอกับความ
ต้องการของ 
บุคลากรและ
นักเรียน 
2. เพื่อพัฒนา
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตใน 
สถานศึกษาให้
พร้อมต่อการใช้
งานขึ้น 
3.  เพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้าน
เทคโนโลย ี
ให้กับบุคลากร 

1. มีสญัญาณ
อินเทอร์เน็ต
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของบุคลากร
และนักเรียน 
2. ระบบเครือ 
ข่ายอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษามี
ความพร้อมต่อ
การใช้งานมาก
ขึ้น 
3. บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ทักษะทางด้าน
เทคโนโลย ี
 

เชิงปริมาณ 
1. ผลการดำเนิน 
งานของทุก
กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายของ
กิจกรรมไมต่่ำกว่า
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
2. บุคลากรครู 
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาลเมือง
ภูเก็ตมทีักษะ
ทางด้านการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. ผลการ
ดำเนินงานของ
ทุกกิจกรรม
เป็นไปตาม 
เป้าหมายของ 
กิจกรรมไมต่่ำ
กว่า ร้อยละ 80 
๒. บุคลากรครู  
นักเรียนรงเรียน 
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต 
มีทักษะทางด้าน 
การใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศไม่ต่ำ 
กว่าร้อยละ 80 

1. ระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต มคีวาม
พร้อมในการ
ให้บริการ 
2. บุคลากรครูและ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
มีความรู้ ความ 
สามารถและมีทักษะ
ในการใช้งาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อการเรยีนรู ้

12 โครงการส่งเสริม 
ความเป็นเลิศ 
ด้านคณติศาสตร ์
และวทิยาศาสตร ์
ระดับประถม 
ศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และ
นำความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนมีความรู้
และเกดิทักษะ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

1. นักเรียน
เข้าใจทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และนำความรู ้
ที่ได้ไปใช้ใน
กระบวนการ
เรียนการสอน 
2. นักเรียน 
มีความรู้และเกิด
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร ์

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ร้อย
ละ 80 โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต เข้าร่วม
กิจกรรม  
2. นักเรียน    
ร้อยละ 80 ม ี
ความเข้าใจทักษะ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
เชิงคุณภาพ 
3. นักเรียนมี
ความรู้ ความ  
เข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร์   
เป็นอย่างด ี
 

 
๑. นักเรียน    
ร้อยละ 80  
โรงเรียนเทศบาล 
เมืองภูเก็ต 
เข้าร่วมกิจกรรม  
2. นักเรียน  
ร้อยละ 80 ม ี
ความเข้าใจทักษะ 
กระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร ์

๑. นักเรียนเข้าใจ
ทักษะ 
กระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร ์
และนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันได ้
2. ให้นักเรียนมี
ความรู้และเกดิ
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
13 โครงการส่งเสริม 

ความเป็นเลิศ 
ด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี
ระดับมัธยมศึกษา 

๑. เพื่อพัฒนา 
ส่งเสริม และ 
สนับสนุนให้
ผู้เรยีนไดต้ระหนัก
รู้ และมคีวาม 
สนใจการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มากขึ้น 
2. เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนมีความรู้
ในสาระ
วิทยาศาสตร ์
และเกดิทักษะ
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
๓. เพื่อใหผู้้เรียนมี
ความรู้        
ความเข้าใจ มีเจต
คติที่ดแีละมี
จิตวิทยาศาสตร ์
๔. เพื่อให้นักเรียน
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 
๕. เพื่อส่งเสริม
ความเป็น 
เลิศและมีการ
คัดเลือกเฟ้นหา
นักเรียนท่ีม ี
ความสามารถดา้น 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

๑. นักเรียนได ้
ตระหนักรู้ และ
มีความสนใจ
การศึกษาด้าน 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มากขึ้น 
2. นักเรียนม ี
ความรู้ในสาระ
วิทยาศาสตร ์
และเกดิทักษะ
กระบวนการ 
ทาง
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
๓. นักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ มีเจตคติ
ที่ดแีละมจีิต   
วิทยาศาสตร ์
๔. นักเรียนม ี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
๕. ได้นักเรียนที่
มคีวามสามารถ
ด้านคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 
เมืองภูเก็ต       
ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑ - ๖ 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนมี
ศักยภาพใน    
การเรยีนสาระ
วิทยาศาสตร์
ภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏิบตัิ
เพิ่มขึ้นโดยม ี
ความรู้ในสาระ
วิทยาศาสตร์  
เกิดทักษะ
กระบวนการและ 
เทคโนโลยีมีเจต
คติที่ดี มีจิต
วิทยาศาสตร ์
ตามมาตรฐานท่ี
สถานศึกษา 
กำหนดและมี
ศักยภาพที่จะ 
ศึกษา เล่าเรียนต่อ
ในระดับ 
ที่สูงข้ึนไปจนถึง
ระดับสูงสุด 
โดยจดักิจกรรม
ค่ายเยาวชน 
นักวิทย์  
ม.๑ - ม.๓ 

 
1.นักเรยีนม ี
ศักยภาพใน 
การเรยีน 
สาระ
วิทยาศาสตร ์
ภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบตัิ
เพิม่ขึ้น 
โดยมีความรู้ใน 
สาระ
วิทยาศาสตร ์
เกิดทกัษะ
กระบวน 
การและ
เทคโนโลย ี
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
80 
2. ร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจ 
มีเจตคติที่ดีและ
มีจิตวิทยา
ศาสตร ์
ตามมาตรฐานท่ี 
สถานศึกษา
กำหนด และมี
ศักยภาพที่จะ 
ศึกษาต่อ 

๑. ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริม 
ความเป็นเลิศ
ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี
๒. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
สาระวิทยาศาสตร์
และ 
เทคโนโลยีบรรลตุาม 
เป้าหมายที่
สถานศึกษา 
กำหนด 
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ยุทธศาสตรท์ี่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยทุธ์ที่ 1.5  พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการส่งเสริม

และพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ตาม
ความสนใจ
นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 
 

1. เพื่อให้นักเรียน
ได้รู้ถึงความ 
สามารถและความ 
ถนัดของตนเอง
โดยผ่าน
กระบวนการ
เรียนรู ้
2. เพื่อให้นักเรียน
เกิดความภูมิใจใน
ผลงานของ 
ตนเองและมี
ช้ินงานสร้างสรรค์
จากผ้าบาติก 
คนละ 1  ช้ิน 

- เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 
ของนักเรียน 
ช้ัน ม.1 จำนวน 
30 คน โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต มีชิ้นงาน
สร้างสรรคจ์าก 
ผ้าบาติกคนละ  1  
ช้ิน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนช้ันม.1มี
ผลงานที่เกิดจาก
ฝีมือของตัวเอง 
ซึง่เป็นเครื่องมือท่ี
สะท้อนให้เห็นถึง
ความภาคภูมิใจ 
ผลงานของตนเอง 
- กิจกรรม
สร้างสรรค์ช้ินงาน
จากผ้าบาติก 

- - 

 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ 
การเรยีนรู้ตาม
ความสนใจ
นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 
(ต่อ) 
 

1. เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณ ์
จริงในการ
ประกอบอาหาร 
2. เพื่อให้นักเรียน
มีทัศคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาหาร 
และสามารถนำไป 
ประกอบอาชีพได ้
3.เพื่อให้นักเรยีน
มีคุณลักษณะด้าน
ความขยัน หมั่น
เพียรอดทนและมี
ความรอบคอบ 
ในการทำงาน 

- เชิงปริมาณ 
 - ร้อยละ90ของ
นักเรียนม.1-2 
 จำนวน 32 คน 
ทำอาหารได ้
คนละ 2 อย่าง 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนนำ
ข้อมูลที่ไดจ้าก 
การเรยีนรู้และลง
มือปฏิบัติมา
ตัดสินใจวางแผน
ศึกษาต่อให้
สอดคล้องกับ
ความสนใจ 
ความต้องการ 
ความสามารถ 

- - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
และความถนดั
ของตนเอง 
- กิจกรรม Food 
Fun (สนุกกับ
อาหาร ) 

2 โครงการสง่เสริม
และพัฒนา 
ทักษะการเรยีนรู้
ตามความสนใจ
นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 
(ต่อ) 
 

1. เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาตนเอง 
ความถนัด อย่าง
เต็มศักยภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียน
ใช้เวลาว่างในทาง
สร้างสรรค ์
3. เพื่อให้การ
สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของชุมชนได ้

- - ร้อยละ 100 
ของนักเรียน 
ช้ัน ม.1-3 จำนวน 
20 คน โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต บรรเลง
เพลงและสามารถ 
ร้องเพลงได้อยา่ง
น้อย 2 เพลง 
- นักเรียนนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การเรยีนรู้ และลง
มือปฏิบัติจริง  
มาตัดสินใจในการ
วางแผนการศึกษา
ต่อให้สอดคล้อง
กับความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเอง 
- กิจกรรม Music 
& Folksong 

- - 

3 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ตาม 
ความสนใจ
นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 4-5 
 

1. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึง
ความสำคญัและ
เห็นคุณคา่ในเรื่อง
อาหารและวัฒน-
ธรรมการ 
รับประทานอาหาร
ของคนท้องถิ่น
ภูเก็ต 
2. เพื่อเปิดโอกาส
ใหน้ักเรียน 
แสดงความคดิ 
สร้างสรรคผ์ลงาน
และมสี่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

1. นักเรียน
ตระหนักถึง
ความสำคญัและ
เห็นคุณคา่ใน
เรื่องอาหารและ
วัฒนธรรมการ 
รับประทาน
อาหารของ 
คนท้องถิ่นภูเก็ต 
2. นักเรียนได ้
แสดงความคดิ 
สร้างสรรค์
ผลงานและมี
ส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนช้ันม.4 -
5 เข้าร่วมจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนช้ันม.4-
5 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม มคีวามรู้
ตระหนักถึง
ความสำคญัและ
เห็นคุณคา่ในเรื่อง
อาหารและ
วัฒนธรรม 
การรับประทาน
อาหารของคน
ท้องถิ่นภูเก็ต 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ได้รบั
การส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

1. นักเรียนตระหนัก 
ถึงความสำคัญและ
เห็นคุณคา่ในเรื่อง
อาหารและ
วัฒนธรรมการ 
รับประทานอาหาร
ของคนท้องถิ่นภูเก็ต 
2. นักเรียนมีโอกาส 
 สร้างสรรคผ์ลงาน
และม ี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
3. นักเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียน
มากขึ้น 
4. นักเรียนมี
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ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3. เพื่อให้นกัเรียน
เกิดแรงจูงใจใน
การเรยีนมากข้ึน 
4.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมี
พัฒนาการในด้าน
อารมณส์ังคม 
สติปัญญา ตาม 
ศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและอยู่
ร่วมกันในสังคม 
อย่างมีความสุข 

3. นักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการ
เรียนมากขึ้น 
4.นักเรยีนมี
พัฒนาการใน
ด้านอารมณ์
สังคม สตปิัญญา 
ตามศักยภาพ 
สามารถปรับตัว
และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

นักเรียนมี
คุณลักษณะ 
ด้านความ
รับผิดชอบ อดทน 

พัฒนาการในดา้น
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ตาม
ศักยภาพสามารถ
ปรับตัวและอยู่
ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 

4 โครงการมคัคุเทศก์
น้อย 

1. เพื่อให้นักเรียน 
มีความกล้า
แสดงออกมีโอกาส
ได้ลงมือปฏิบัติจริง
และได้รับ
ประสบการณ์ตรง
ในการเป็น
มัคคุเทศก ์
2. เพื่อฝึกทักษะ 
การเป็นมัคคุเทศก ์
มีความสามารถใน 
การเป็นมัคคุเทศก ์
ในการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์
ท้องถิ่นและชุมชน 
3. เพื่อให้นักเรียน
มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพมัคคุเทศก ์

1. นักเรียนมี
ความกล้า
แสดงออก 
มีโอกาสไดล้งมือ 
ปฏิบัติจริงและ
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงในการเป็น
มัคคุเทศก์ 
2. นักเรียน
ได้รับการฝึก
ทักษะการเป็น
มัคคุเทศก ์
มีความสามารถ
ในการเป็น
มัคคุเทศก์ 
ในการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์
ท้องถิ่นและ
ชุมชน 
3. นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพมัคคุเทศก ์

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนกลุ่ม
ผู้สนใจระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
4-5 และชัน้
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-2 จำนวน 
40 คน 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนกลุ่ม
ผู้สนใจระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี
4-5 และชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-2 จำนวน 
40 คน 
มีความกล้า
แสดงออก  
มีโอกาสไดล้งมือ
ปฏิบัติจริงไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง 
ในการเป็น
มัคคุเทศก์ 
และมีทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพ 
มัคคุเทศก์ 
 
 
 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
มีความสนใจใน
อาชีพมัคคุเทศก์
น้อยและมี
ความสามารถท่ี
จะนำความรู้ไป
ใช้ในการเป็น
มัคคุเทศก์ 
สามารถเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ท้องถิ่นและ
ชุมชนของ
ตนเองได้และมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การเป็น
มัคคุเทศก์ 

1. นักเรียนมีความ 
กล้าแสดงออก 
มีโอกาสไดล้งมือ 
ปฏิบัติจริงและได้รบั 
ประสบการณ์ตรง 
ในการเป็น
มัคคุเทศก ์
2. นักเรียนมีทักษะ 
การเป็นมัคคุเทศก ์
มีความสามารถใน 
การเป็นมัคคุเทศก ์
ในการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์
ท้องถิ่น 
และชุมชน 
3. นักเรียนม ี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 

มัคคุเทศก์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
5 โครงการสู่ความ

เป็นเลิศด้าน
วิชาการ 

เพื่อเปิดโอกาสให ้
นักเรียนแสดง 
ความสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน                                                                                                  
1. มอ.วิชาการ      
2. TEDET    
3. ทักษะวิชาการ
นานาชาติ  
4. YCT  
5. สสวท 
6. RT 
7. TMC 
๘. ศิลปหตัถกรรม
นักเรียน 

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม   
การแข่งขัน                                                                                                  
1. มอ.วิชาการ      
2. TEDET    
3. YCT  
4. สสวท 
5. RT 
 

นักเรียน      
ช้ันป.๑ - ม.๖ 
มีโอกาสแสดง
ความสามารถ 
ของตนเองได้เตม็
ศักยภาพ 

๑. ร้อยละ 100
ของ นักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
มีโอกาสแสดง
ความสามารถ 
ของตนเองได้
เต็มศักยภาพ 
แรางวัลและ  
ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันใน
ระดับ ตา่ง ๆ   

นักเรียนช้ัน ป.๑-ม.
๖ มีโอกาสแสดง
ความสามารถของ
ตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 
สามารถสรา้ง
ช่ือเสียงให้กับ
โรงเรียน จากผลการ
แข่งขันในเวทีการ
แข่งขันทั้งในระดับ
ท้องถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ 

6 โครงการแข่งขัน
ทักษะทาง 
วิชาการระดับ
เทศบาล 

เพื่อเปิดโอกาสให ้
นักเรียนแสดง
ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน       
8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และ 1 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

- นักเรียน 
ช้ัน ป.๑ - ม.6 
มีโอกาสแสดง
ความสามารถ 
ของตนเองได้เตม็
ศักยภาพ 

- - 
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ยุทธศาสตรท์ี่  2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.1  สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน 

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการนิเทศ 

การเรยีนการสอน 
 

1. เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหม้ ี
ประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 
2. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด
นิเทศการเรียน 
การสอน 

1. บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ให้มปีระสิทธิ 
ภาพในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. โรงเรียน
สามารถยก 
ระดับคณุภาพ
การจัดนิเทศการ
เรียนการสอน 

1. ครไูด้รับการ
นิเทศ มีข้อมูล 
เสนอแนะสำหรับ
วางแผนและ 
ปรับปรุงการจัก
การเรยีนรู้(PLC) 
2. ผู้บริหารและ
ครูมีส่วนร่วม 
ในบทบาทหน้าท่ี
การนิเทศ 
และส่งเสรมิการ
จัดนิเทศก์ 
สอนให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
ของครูผู้สอน 
มีการจัดการ
เรียนการสอน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษา
พัฒนาบุคลากรให้ม ี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพ
การจัดนิเทศการ
เรียนการสอน 

2 โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
 

เพื่อพัฒนา
ระบบงาน 
ประกันให้เป็น
ระบบและม ี
ประสิทธิภาพ
ตามที่กฏ
กระทรวงกำหนด 

ระบบงาน 
ประกันได้รับ
การพัฒนาให้ม ี
ประสิทธิภาพ
ตามที่กฏ
กระทรวง
กำหนด 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของ
นักเรียน ครูและ 
บุคลากรโรงเรียน
เทศบาลเมือง 
ภูเก็ต ท่ีมสี่วนร่วม
ในการกำหนด
มาตรฐานการ 
ศึกษาดำเนินการ
ตามระบบประกัน 
คุณภาพมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนครู 
ผู้ปกครองร่วมกัน 
กำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา 
3. นักเรียน ครู 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาจัดทำ
และดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติ
การมุ่งพัฒนา

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน  
ครูและบุคลากร 
โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต ท่ีมสี่วน 
ร่วมในการ
กำหนด
มาตรฐาน
การศึกษา 
และดำเนินการ
ตามระบบ
ประกันคณุภาพ
มาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 

๑. ครูและนักเรียนมี
คุณภาพตาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษากำหนด 
๒. ครูเข้าใจ
มาตรฐาน
สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองและ
นักเรียนให้มี
คุณภาพตาม
เป้าหมายของ 
สถานศึกษากำหนด 
๓. ผู้บริหารสามารถ
นำครูและนักเรยีน
ขับเคลื่อนสู่
เป้าหมายมาตรฐาน
ศึกษา 
๔. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจดัการ
โรงเรียนอย่างเป็น
ระบบโรงเรียนเกิด
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 
4. สถานศึกษามี
การจัดทำสาร- 
สนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ
อย่างเป็นระบบ 
5. สถานศึกษามี
การตรวจสอบ  
 และประเมิน
คุณภาพภายใน
และนำผลการ
ประเมินมาพัฒนา
ตนเองอย่างเป็น
ระบบ 
๕. สถานศึกษามี
การจัดทำรายงาน
การประเมิน
คุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ 

๕. โรงเรียนได้รับ
การพัฒนาทุกด้าน
ตามมาตรฐาน 
สถานศึกษา มีการ
บริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ เกดิการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ได้รับการยอมรับ
จากชุมชนและสังคม 

3 โครงการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาและ
หลักสตูรท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
หลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
รายวิชาพื้นฐาน 
หลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม 
หลักสตูรกลุ่ม
สาระรายวิชา 
เฉพาะเอก
หลักสตูรท้องถิ่น
และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกบั 
หลักสตูแกนกลาง
สอดคล้องกับ
ท้องถิน่และ 
ตอบสนองความ

สามารถพัฒนา
และปรับปรุง 
หลักสตูร
สถานศึกษา 
หลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
รายวิชาพื้นฐาน 
หลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม 
หลักสตูรกลุ่ม
สาระรายวิชา 
เฉพาะเอก 
หลักสตูรทอ้งถิ่น
และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับ 
หลักสตูร
แกนกลางสอด 
คล้องกับท้องถิ่น

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษามี
หลักสตูรการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม
สอดคลอ้งกับ
เป้าหมายการ 
ศึกษา และความ
ต้องการของ
ผู้เรยีน และใน
ท้องถิ่นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น 
2. สถานศึกษามี
คู่มือการจัด 
ระเบียบการวัดผล
ประเมินผลตาม
สภาพจริงท่ี
สอดคล้อง 
กับเป้าหมาย
การศึกษาและ 

๑.ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษา 
มีหลักสูตรการ
เรียนรู้ที ่
เหมาะสม
สอดคล้อง 
กับเป้าหมาย 
การศึกษา และ 
ความต้องการ
ของ 
ผู้เรยีนและใน 
ท้องถิ่นทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู ้
ทุกระดับชั้น 
๒.ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษา
มี 
คู่มือการจัด 
ระเบียบการ  
วัดผล

1.โรงเรียนมี
หลักสตูร 
สถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
สามารถนำไปใช้จัด 
การเรยีนการสอนได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.นักเรยีนมีความรู ้
ความสามารถตาม 
หลักสตูรสถานตาม 
เป้าหมายตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 
3.นักเรยีนเป็นเด็ก
เก่งด ี
มีสุขตามอัตลักษณ์
ของ 
โรงเรียน วินัยดี มี
วิชา 

กีฬาเด่น 



แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570) 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต 

100 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ต้องการ
ความสามารถ
ความถนัด 
และความสนใจ
ของผู้เรียน 
ทุกระดับชั้นเรยีน 

และตอบสนอง
ความต้องการ 
ความสามารถ
ความถนัด 
และความสนใจ
ของผู้เรียน 
ทุกระดับชั้น
เรียน 

ความต้องการของ
ผู้เรยีน และ
ท้องถิ่นครบทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกระดับช้ัน 
เชิงคุณภาพ 
3. สถานศึกษา
จัดสร้างเครื่องมือ 
แบบสอบถาม
ความต้องการ 
ของผู้เรียน ชุมชน 
และผูป้กครองเป็น
แบบมาตราฐาน 
 
4. สถานศึกษาได้
ปรับปรุงหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูต้ามความ
เปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิชาการ 
ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลย ี
5. สถานศึกษามี
การวัดและ 
ประเมินผลตาม
สภาพจริงกับเปา้ 
หมายการศึกษา
และความต้อง 
การเอง ผู้เรยีน
และท้องถิ่น 
ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

ประเมินผล 
ผลตามสภาพ
จริง  
ที่สอดคล้องกับ  
เป้าหมาย
การศึกษา  
และความ
ต้องการ  
ของผู้เรียนและ  
ครบทุกกลุ่ม
สาระ  
การเรยีนรู้  
ทุกระดับชั้น 

4 โครงการพัฒนา
หลักสตูร 
สถานศึกษาสู่
ความเป็นเลศิ 
ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
 

1. เพือ่ให้ครผูู้ 
สอนมีความรู ้
ความเข้าใจ มี
ความสามรถ 
ในการพัฒนา
หลักสตูรสถาน 
ศึกษาสู้ความเป็น
เลิศของผู้เรียน

1. ครผูู้สอนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ มีความ
สามรถในการ 
พัฒนาหลักสตูร
สถานศกึษาสู้
ความเป็นเลิศ 
ของผู้เรียนตาม

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครู
มีความรู้ความเข้า 
มีความสามรถใน
การพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 
หลักสตูรท้องถิ่น 

๑. ร้อยละ 100
ของนักเรียน 
ได้รับการ
ส่งเสริม และ 
พัฒนาความรู้
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2. นักเรียนม ี

1. ครผูู้สอนมคีวามรู ้
ความเข้าใจ มีความ 
สามารถในการ 
พัฒนาหลักสตูร 
สถานศึกษาสู้ความ  
เป็นเลิศของผูเ้รียน
ตามศักยภาพด้าน
กีฬา, คหกรรม, 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ตามศักยภาพด้าน 
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, 
ดนตรี, นาฏศิลป์
และสามารถ
นำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดทำ/พัฒนา
และปรับปรุง 
หลักสตูร
สถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรยีนตาม 
ศักยภาพด้านกีฬา, 
คหกรรม, อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, 
ดนตรี, นาฏศิลป์
ครบทุกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ มีความ
สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
การศึกษา 
และมาตรฐาน
การศึกษา 

ศักยภาพด้าน 
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, 
ดนตรี นาฏศิลป์
และสามารถ
นำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. หลักสูตร
สถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ
ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพด้าน
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, 
ดนตรี นาฏศิลป์
ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
การศึกษา และ
มาตรฐาน
การศึกษา 

และสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โดยมีกิจกรรมดังนี ้
- จัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ
หลักสตูร
สถานศึกษาสู ่
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรยีนตาม
ศักยภาพ 
2. ร้อยละจัดทำ
หลักสตูรสู่ความ
เป็นเลิศของผูเ้รียน
ตามศักยภาพ 
 - หลักสูตร
วิชาการกีฬา 
 - หลักสูตรวิชาค
หกรรม 
 - หลักสูตรอาหาร 
 - หลกัสูตรวิทย์-
คณิต 
 - หลักสูตรดนตรี-
นาฏศิลป ์
3. ร้อยละ 100 
โรงเรียนมี
หลักสตูรสถาน 
ศึกษาสู่ความเป็น
เลิศของนาฏศลิป์ 
ครบทุกกลุ่มสาระ 
ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัต ิ
และมาตรฐาน
การศึกษา โดยมี
กิจกรรมดังนี ้
- ประเมินตดิตาม
การใช้หลักสตูร
สถานศึกษาสู่
ความความเป็น 
เลิศของผู้เรียน
ตามศักยภาพด้าน

ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

อาหาร, 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์,ดนตรี,
นาฎศิลป์ และ 
สามารถนำไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมี
หลักสตูรสถาน 
ศึกษาสู่ความ 
เป็นเลิศของผูเ้รียน 
ตามศักยภาพ 
 - หลักสูตรวิชาการ
กีฬา 
 - หลักสูตรวิชา     
คหกรรม 
 - หลักสูตรอาหาร 
 - หลักสูตรวิทย์-
คณิต 
 - หลักสูตรดนตรี-
นาฎศิลป์ ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัต ิ
การศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา 
- มีการประเมิน
ติดตามการใช้
หลักสตูร 
- ประเมินตดิตาม
การใช้หลักสตูร
สถานศกึษาสู ่
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรยีนตามศักยภาพ
ด้านกีฬา, คหกรรม, 
อาหาร, 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ดนตรี, 
นาฏศิลป์  
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร 
วิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์, 
ดนตรี,นาฏศลิป์  
เชิงคุณภาพ 
4. ครูมคีวามรู ้
ความเข้าใจ มี
ความสามรถ 
ในการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาสู้
ความเป็นเลิศ 
ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพด้าน 
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
ครบทุกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ได้อยา่ง
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ  
พระราชบัญญัติ 
การศึกษา และ 
มาตรฐาน
การศึกษาโดยจัด
กิจกรรมดังนี ้
- สรุปและจัดทำ
รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
หลักสตูรสถาน 
ศึกษาสู้ความเป็น
เลิศของผู้เรียน
ตามศักยภาพด้าน 
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์,ดนต
รีนาฏศลิป์ผูเ้รียน
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ตามศักยภาพ 
ด้านกีฬา,      
คหกรรมอาหาร, 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  
ดนตรี นาฏศิลป์ 
ครบทุกกลุ่มสาระ 

5 โครงการจดัจ้างครู
และบุคลากรเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและการ
บริหารจดัการ
สถานศึกษาสู่
มาตรฐาน 

1. เพื่อจัดหา    
ครูผูส้อน         
ครูสนับสนุน และ
บุคลากรใหต้รงกับ
สาขาวิชาเอกท่ี
จัดการเรียนการ
สอน 
2. เพื่อจัดหา
ครูผูส้อนให้ตรงกับ
สาขาวิชาเอกท่ี
ขาดแคลน 
3. จัดหานักการ
ภารโรงหรือ
คนงาน 
4. เพื่อยกระดับการ
จัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต ให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนมี
บุคลากรปฏิบัติ 
การสอนอย่าง
เพยีงพอ 
2. บุคลากร
ปฏิบัติการสอน
ตรงสาขา
วิชาเอก 
3. โรงเรียนมี
บุคลากร
สนับสนุน
สถานศึกษา
อย่างเพียงพอ 
4. โรงเรียนมี
การบริหาร
จัดการได้
มาตรฐาน 

เชิงปริมาณ 
1.จัดจา้งครูผูส้อน 
ครูสนับสนนุและ
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน 
19 คน จำแนก
เป็น 
1.1 ค่าจ้าง
ครูผูส้อนระดับ 
ประถม 7 คน 
1.2 ค่าจ้าง
ครูผูส้อนระดับ
มัธยม 11 คน 
1.3 ค่าจ้างนักการ
ภารโรง 1 คน 
2. นักเรียนไดร้ับ
การดูแลเอาใจใส่
อย่างท่ัวถึง 
นักเรียนได้รับ
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษาและมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
3. โรงเรียนมี
อัตราส่วนระหวา่ง
ครูต่อนักเรียนได้
มาตรฐาน 
 
4. โรงเรียนได้รับ
การดูแลด้าน

 
1. จ้างผู้สอน 
ครูสนบัสนุนและ
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีประจำปี
งบประมาณ 
2563 จำนวน 
19 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ความพึง
พอใจของ
นักเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
3. โรงเรียนมี
อัตราส่วน
ระหว่างครตู่อ
นักเรียนใน
อัตราส่วน 1:25 
4. ผลจาก sar 
อยูใ่นเกณฑผ์่าน 

 - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
อาคารสถานที่
อย่างทัว่ถึง 
5. การจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน
มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

ผลจาก sar อยู่
ในเกณฑ์ผา่น 
 

6 โครงการจ้างเหมา
นักการเพื่อ
สนับสนุนงาน
อาคารสถานท่ีและ
พัฒนาสภาพ 
แวดล้อม 

1. จัดหานักการ
ภารโรง หรือ
คนงาน 
2. เพือ่ยกระดับ
การจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 
ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 - 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
จัดจ้างนักการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน      
1 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรและ
นักเรียนได้รับการ
ดูแลความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษาเพือ่ให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
2. โรงเรียนได้รับ
การดูแลด้าน
อาคารสถานที่
อย่างทัว่ถึงถูก
สุขลักษณะ 
 

- 
โครงการใหม ่

 - 
  

7 โครงการจ้างเหมา
บริการแมค่รัว 
เพื่อสนับสนุนงาน 
โภชนาการและ 
อาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 

1. เพือ่ส่งเสริม
และพัฒนา
ร่างกายของ 
นักเรียนให้มี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
และมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตาม 
เกณฑ ์
2. เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนในโรงเรียน
ได้รับประทาน 

1. นักเรียนร้อย
ละ 80 มีขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
และมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ ์
2. นักเรียนร้อย
ละ 100 ไดร้ับ 
ประทานอาหาร 
กลางวันที่มี
คุณค่าทาง

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1 -6 จำนวน 
579 คน  
 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง    
มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ มีน้ำหนัก

 
1. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1 -6 จำนวน 
579 คน      
คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. นักเรียนร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง มี
ศักยภาพในการ

 



แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570) 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต 

105 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
อาหารกลางวันที่มี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. เพื่อการบริหาร
จัดการให้มีอาหาร
กลางวันที่มีท้ัง
ปริมาณและคุณคา่
ทางโภชนาการสูง
อย่างเพียงพอ 
 
 

โภชนาการ 
3. อาหาร
กลางวัน ร้อยละ 
100 มีปรมิาณ 
และคณุค่าทาง 
โภชนาการสูง
อย่างเพียงพอ 
 

ส่วนสูงตามเกณฑ ์
 
 
3. นักเรียนร้อยละ 
100 ได้
รับประทานอาหาร
ราคาถูกหลัก
โภชนาการ และ
ถูกสุขลักษณะ 
 
4. นักเรียนร้อยละ 
95 มคีวามพงึ
พอใจต่อโครงการ
โภชนาการและ
อาหารกลางวัน 
ระดับดีมาก 

เรียนรู้ มีน้ำหนัก
ส่วนสูงตาม
เกณฑ ์
3. นักเรียนร้อย
ละ 100 ได้
รับประทาน
อาหารราคาถูก
หลักโภชนาการ 
และถกู
สุขลักษณะ 
4. นักเรียนร้อย
ละ 95 มีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการ
โภชนาการและ
อาหารกลางวัน 
ระดับดีมาก 

8 โครงการจ้างเหมา
บริการพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 

1. เพื่อให้โรงเรียน
มีความปลอดภัย
ในการให้ผู้ใช้ 
บริการใน 
สถานศึกษาเกิด
ความมั่นใจในการ
ใช้บริการ 
2. เพื่อให้ปฏิบัต ิ
งานดูแลความ
ปลอดภัยใน
สถานศกึษา 

- 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
1.จัดจา้งพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัยปฏิบัติ
หน้าที่ประจำปี
งบประมาณ 
2563 จำนวน 1 
คน 
เชิงคุณภาพ 
2. บุคลากรและ
นักเรียนได้รับการ
ดูแลความ
ปลอดภัยใน 
สถานศึกษาอยาง
ทั่วถึง 
3. สถานศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 
 
 
 

- 
โครงการใหม ่

 - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
9 โครงการจ้างเหมา

บริการพนักงาน
รักษาความสะอาด 

1. โรงเรียนมีห้อง
สุขาท่ีสะอาดและ
รองรับการใช้
บริการของ
นักเรียนได้อย่าง
ถูกสุขอนามัย 
2. เพื่อให้เกิด
ความสะอาด 
เรียบร้อยด้าน
อาคารสถานท่ีของ
โรงเรียน 

- 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
1. จัดจ้างแม่บา้น
รักษาความสะอาด
จำนวน 2 คน 
เชิงคุณภาพ 
2. อาคารสถานท่ี
ในโรงเรียนมีความ
สะอาดถูก
สุขอนามัย 
 

- 
โครงการใหม ่

 - 
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ยุทธศาสตรท์ี่  2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 สู่ครูมืออาชีพ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการอบรมเชิง 

ปฏิบัติการเพื่อ 
พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการ
สอนสู่ห้องเรยีนใน
ศตวรรษที ่21 
และทัศนศึกษา 
ดูงาน 
 
 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร
ครูบุคลากรได้
พัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพตรงตาม 
บทบาทหน้าท่ี 
2. เพื่อส่งเสริมให ้
ผู้บริหารครูและ
บุคลากรไดม้ี
โอกาสแลกเปลีย่น 
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศด้านการ
จัดการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ 
และการยกระดับ
ผลการ ประเมิน 
O-Net 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารคร ู
บุคลากรได้
พัฒนาตนเองให้
มีศักยภาพตรง
ตามบทบาท
หน้าท่ี 
2. ผู้บริหารครู
และบุคลากรได้
มีโอกาส
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศด้าน
การจัด
การศึกษาภาษา 
ต่างประเทศ 
และการ
ยกระดับผลการ 
ประเมิน O-Net 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารครู
บุคลากร 
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 
จำนวน 83 คน 
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้บริหารครู
และบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 
ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ตาม
บทบาทหน้าท่ี ท่ี
กฎหมายกำหนด
ได้มโีอกาส
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศด้านการ
จัดการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
และการยกระดับ
ผลการประเมิน 
O-Net 

 
1. ผู้บริหารครู
บุคลากร ร้อยละ 
80 ได้เข้าร่วม
อบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 
 
2. ผู้บริหารครู
บุคลากร ร้อยละ 
80 ได้รับการ
พัฒนาตาม 
มาตรฐาน
วิชาชีพตาม
บทบาท หน้าที่ 
ที่กฎหมาย
กำหนดได้มี
โอกาส
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศด้าน
การจัดการ 
ศึกษาภาษา 
ต่างประเทศและ
การยกระดับผล
การประเมิน    
O-Net 

 - 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ผลิตสื่อการเรียน
การสอน
เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 
 

1. เพื่อสนบัสนุน  
ส่งเสริมให้ครไูด้
ผลิตและพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอน
เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
2. เพื่อให้ครูมสีื่อ
ในการสอนที่
หลากหลายและ 
เพียงพอ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมี

- 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
1. ครูโรงเรยีน
เทศบาล 
เมืองภูเก็ตร้อยละ 
100 มสีื่อท่ี
หลากหลายและ 
เพียงพอในการ
จัดการเรียน 
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
2. ครสูามารถ
พัฒนาสื่อการ

- 
โครงการใหม ่

 - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 
 

เรียนการสอน 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อช่วย
ส่งเสริมพฒันาการ 
เรียนรู้ของผูเ้รียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 3. โครงการ
ฝึกอบรมการทำ 
วิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน 
 

1. เพื่อให้ครู 
ผู้สอน มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการววิจัย 
ทางการศึกษาและ
นำผลการวิจัยไป
ใช้ 
2. เพื่อให้
ครูผูส้อนมีทักษะ
และกระบวน 
การวิจัยเพือ่
พัฒนาผู้เรียน 
3. เพื่อให้
ครูผูส้อนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการวิจัย 
 
 

- 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
1. ครูโรงเรยีน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต จำนวน 83 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครผูู้สอนร้อย
ละ 85 ใช้
กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู ้
ของผู้เรียน และ
จัดทำรายงานการ
วิจัยในช้ันเรียน  
อย่างเป็นระบบ 
ภาคเรยีนละ 1 
เรื่อง 
2. ครผูู้สอนร้อย
ละ 80 นำ
ผลการวิจัยในช้ัน
เรียนมาใช้
ปรับปรุงการเรียน 
การสอนเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุด 
แก่ผู้เรยีน 

- 
โครงการใหม ่

 - 

4 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพือ่ 
แผนการจดัการ
เรียนรูสู้่ห้องเรยีน
คุณภาพ 
 

1. สรา้งความรู้
ความเข้าใจให้ครู 
ผู้สอนใน
สถานศึกษา 
ในการเขียนแผน 
การจัดการเรยีนรู ้
2. เพื่อให้การจดั 

- 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อน 83 คน 
จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
1. ครผูู้สอน
จัดการเรียนการ

- 
โครงการใหม ่

 - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การเรยีนการสอน
สอดคล้องกับ 
หลักสตูร
แกนกลาง 
 

สอน 
โดยเน้นการพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างสูงสดุ 
2. สถานศึกษา
จัดการศึกษา
เป็นไปตาม
คุณภาพมาตรฐาน 

5. โครงการอรมเชิง 
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการรู้โดยใช้
กระบวนการ 
ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

1. เพื่อใหค้รู 
ผู้สอน มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
หลักการและ
กระบวนการของ
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. เพื่อใหค้รู 
ผู้สอนตระหนักถึง
ความสำคญั 
ของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ที่มีต่อการพัฒนา
ตนเองและพัฒนา 
นักเรียน 
3. เพื่อให้บุคลากร 
โรงเรียนเทศบาล  
เมืองภูเก็ตจดัตั้ง
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ในโรงเรียนได ้
 
 
 

1. ครผูู้สอนม ี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักการและ
กระบวน 
การของชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
2. ครผูู้สอน 
ตระหนักถึง
ความสำคญั 
ของชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้               
ทางวิชาชีพท่ีมี
ต่อการพัฒนา
ตนเองและ
พัฒนานักเรียน 
3. ครูจดัตั้ง
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
ในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต  
จำนวน 83 คน  
 
 
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้บริหารครู
และบุคลากร 
สนับสนุนของ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต ม ี
ความสัมพันธ์ 
ที่ดตี่อกัน มี
วิสัยทัศน ์มีความรู้
ความเข้าใจต่อการ
จัดการศึกษาที่ดี
อันเป็นการสร้าง 
ความมั่นใจในการ 
ปฏิบัติงานและ
สามารถนำไป
พัฒนางานให้มี 
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 
3. เกิดชุมชนการ
เรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
4. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษานำความรู้ที่

 
1. ผู้บริหารครู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 80     
มีความรู้ ความ
เข้าใจใน
หลักการและ
กระบวนการ
ของ PLC 
2. ผู้บริหารครู
และบุคลากร
สนับสนุนร้อยละ 
80 มี
ความสัมพันธ์ 
ที่ดีต่อกัน มี
วิสัยทัศน ์
มีความรู้ความ
เข้าใจต่อการจดั
การศึกษาและ
สามารถนำไป
พัฒนา 
 
 
 
 
 
3. โรงเรียนมี
ชุมชนการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพครู 
 
4. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
90 นำความรู้ที่

 - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ได้จากการอบมา
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการ 
พัฒนากิจกรรม
การเรยีนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ได้จากการอบมา
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

6 โครงการนิเทศการ
เรียนการสอน 
 

1. เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหม้ ี
ประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 
 

1. ครูมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนการ
สอน 
 

เชิงปริมาณ 
1. คณะครูจำนวน
83 คน มสี่วนร่วม
โครงการนิเทศการ
เรียนการสอน 
 
2. สถานศึกษามี
การจัดนิเทศ
ภายในโรงเรียน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ภาคเรยีนละ 2 
ครั้ง ในรูปแบบ
การนิเทศเยีย่มช้ัน
เรียนและการ
นิเทศสังเกตการ
เรียนการสอน 
ในช้ันเรียน 
เชิงคุณภาพ 
3. คณะครูทีไ่ด้รับ
การนิเทศมีข้อมลู
ข้อเสนอแนะ
สำหรับวางแผน 
และปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู ้
4. ผู้บริหารและ
ครูมีส่วนร่วมใน
บทบาทหน้าท่ีการ
นิเทศและส่งเสริม
การจัดนิเทศการ
เรียนใหม้ีคณุภาพ
ตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 
 

 
1. ครรู้อยละ 
100 มสี่วนร่วม
โครงการนิเทศ
การเรยีนการ
สอน 
2. สถานศึกษาได้
จัดนิเทศร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ครรู้อยละ 
100 มีการ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
4. ผู้บริหารและ
ครูร้อยละ 95 มี
ส่วนร่วมในการ
นิเทศ 

 - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
7 โครงการพัฒนาครู

และบุคลากรก่อน
แต่งตัง้ให้มีวิทย
ฐานะชำนาญการ
พิเศษและ
เช่ียวชาญ 
 
 

1. เพื่อพัฒนาครู
ให้มีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติทีด่ีใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ในวิทยฐานะระดับ
ชำนาญการ ,  
ชำนาญการพิเศษ  
และเชี่ยวชาญ 
2. เพื่อพัฒนาครู
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินวิทยฐานะ 
3. เพื่อการสร้าง
ความมั่นใจให้ครู
ได้พัฒนางานใน 
หน้าท่ี ให้ตรงตาม 
มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 
4. เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 
 

1. ครูให้มี
ความรู้ ทักษะ
และเจตคตทิีด่ี 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในวิทย
ฐานะระดับ
ชำนาญการ ,  
ชำนาญการ
พิเศษ และ
เชี่ยวชาญ 
2. ครูให้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกับ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่เกีย่วข้องกับ
การประเมนิ 
วิทยฐานะ 
3. ครูมคีวาม
มั่นใจในการ
พัฒนางานใน
หน้าท่ีให้ตรง
ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 
4. นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
และมีคณุภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารและ
ครู จำนวน 83 
คน เข้ารับการ
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
2. ครู โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต ได้รับการ
พัฒนาก่อนแต่งตัง้
ให้มีวิทยฐานะ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินวิทยฐานะ 
สามารถนำผล 
การพัฒนาไปใช้
ประกอบการ
แต่งตั้งให้มีวิทย
ฐานะ ครูพัฒนา
งานในหน้าท่ีตรง
ตามมาตรฐาน 
ส่งผลต่อการ
พัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 
 

 
1. ผู้บริหารและ
ครูร้อยละ 100 
เข้ารับการอบรม 
 
 
2. ครรู้อยละ 
100 ไดร้ับการ
พัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้มีวิทย
ฐานะ มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
หลกัเกณฑ์ต่างๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การประเมิน
วิทยฐานะ 
สามารถนำผล 
การพัฒนาไปใช้
ประกอบการ
แต่งตั้งให้มีวิทย
ฐานะ ครูพัฒนา
งานในหน้าท่ีตรง
ตามมาตรฐาน 
ส่งผลต่อการ
พัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

 

8 โครงการส่งเสริม
ครูและบุคลากร
เข้ารับการอบรม
ตามนโยบายของ
รัฐและกรม
ส่งเสริมการ 
ปกครองทอ้งถิ่น 
 

1. เพือ่ให้สถาน 
ศึกษาจัดวางระบบ
การประกัน
คุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรยีนอย่างเป็น
รูปธรรม มีขั้นตอน
อย่างชัดเจน และ
มีความเป็นไปได ้
ในการปฏิบัต ิ
2. เพือ่ให้ผู้เกีย่ว 
ข้องทุกฝ่ายให ้
ความร่วมมือใน

1. สถานศึกษา
จัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน
เป็นรูปธรรม มี
ขั้นตอนอย่าง 
ชัดเจน และมี
ความเป็นไปได ้
ในการปฏิบัต ิ
2. ผู้เกีย่วข้อง
ทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือในการ
วางระบบและ
ดำเนินงาน
ประกัน 

เชิงปริมาณ 
1. ครู และ
บุคลากรร้อยละ  
80 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. สถานศึกษาจดั
วางระบบการ
ประกันคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรยีนอย่างเป็น 
รูปธรรม มีขั้นตอน
อยา่งชัดเจนและมี

 
1. ครู และ
บุคลากรร้อยละ  
80 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. สถานศึกษา
จัดวางระบบการ
ประกันคณุภาพ
ภายในระดับด ี
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การวางระบบและ
ดำเนินงานประกัน 
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
เป็นอย่างด ี
3. เพื่อให้ครู 
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการ
จัดการของ
สถานศึกษา 
 

3. ครู บุคลากร  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ชุมชน/ทอ้งถิ่น 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อ
ระบบการ
บริหารและการ
จัดการของ
สถานศึกษา 

ความเป็นไปได ้
ในการปฏิบัติใน
ระดับด ี
3. ผู้เกีย่วข้องร้อย
ละ100 ให้ความ
ร่วมมือในการวาง 
ระบบและ
ดำเนินงาน 
ประกันคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาเป็น
อย่างดี 
4. ครู บุคลากร   
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผูม้ีส่วน 
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
80 มคีวามมั่นใจ
ตอ่ระบบการ 
บริหารและการ
จัดการของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
5. สถานศึกษามี
การจัดวางระบบ
การประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรยีนอย่างเป็น
รูปธรรม มีขั้นตอน
อย่างชัดเจน  
และมีความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัต ิ
6. ผู้เกีย่วข้องให้
ความร่วมมือใน
การวางระบบและ 
ดำเนนิงานประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา

 
 
 
3. ผู้เกีย่วขอ้ง
ร้อยละ100 ให้
ความร่วมมือใน
การวาง 
ระบบและ
ดำเนินงาน 
ประกันคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 
4. ครู บุคลากร   
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 80 มีความ
มั่นใจต่อระบบ
การ 
บริหารและการ
จัดการของ
สถานศึกษา 
5. ผลการ
ดำเนินงานจาก 
sar อยู่ในเกณฑ์
ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
6. ผู้เกีย่วข้อง
ร้อยละ 100ให้
ความร่วมมือใน
การวางระบบ
และดำเนินงาน
ประกันคณุภาพ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
เป็นอย่างด ี
 
 
7. ครู บคุลากร  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการ
บริหารและ 
การจัดการของ
สถานศึกษา 

ภายในของ
สถานศึกษาเป็น
อยา่งดี 
7. ความพึง
พอใจครู 
บุคลากร  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการพัฒนา 

คุณธรรม จรยิ- 
ธรรม ครแูละ
บุคลากรเพือ่
สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 
 

1. เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จรยิ-
ธรรม แก่บุคลากร 
ในสถานศึกษา
ตามแนวทาง
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
2. เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพใน
การทำงานใน
องค์กร 
 

- 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
1. ครผูู้สอนใน
โรงเรียน จำนวน   
83 คน  
เชิงคุณภาพ 
2. ครไูด้รับการ
พัฒนาด้าน
คุณธรรม  
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตเพื่อ
สามารถอยู่กับ
ผู้อื่น 
ในสังคมได้อยา่งม ี
ความสุข 

- 
โครงการใหม ่

 - 

2 โครงการประเมิน 
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

1. เพื่อให้การ
ประเมินประสิทธิ- 
ภาพและ 
ประสิทธิ ผลการ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร 
โรงเรียนเทศบาล 
เมืองภูเก็ต ในการ 
ประกอบการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การ
ให้รางวัล และ
ค่าตอบแทนอืน่ๆ
ชัดเจน มี
มาตรฐานโปร่งใส
และเป็นธรรม 
2. เพื่อสร้างขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของคร ู
และบุคลากรใน
การบริหารจัดการ
ภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติอัน
จะส่งผลต่อ 
คุณภาพการศึกษา 

1. การประเมิน 
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิ-
ผลการฏิบัติงาน
ของครูและ
บุคลากรในการ
ประกอบการ
เลื่อนข้ันงิน
เดือน การให้
รางวัลและ 
ค่าตอบแทน
อื่นๆชัดเจน มี
มาตรฐาน
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 
2. ครูและ 
บุคลากรมีขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
คุณภาพ
การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต  
จำนวน 83 คน  
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
สนับสนุนการสอน
ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
100 
 
3. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
 
4. ผู้บริหาร ครู  
และบุคลากร  

 
1. ผู้บริหารครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละ 100
ได้รับการ
ประเมิน 
 
2. ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
สนับสนุนการ
สอนไดร้ับการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล
การปฏิบัติงาน
คิดเป็นร้อยละ 
100 
3. นักเรียนร้อละ 
80 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
4. ผู้บริหาร ครู  
และบุคลากร  

 - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
 มีความพึงพอใจ

ต่อการประเมิน 
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

มีความพึงพอใจ
ต่อการประเมิน 
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับดมีาก 

3 โครงการ
เสรมิสร้างขวัญ
และกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร 
- กิจกรรมรับขวัญ 
- กิจกรรมเยีย่มไข ้
- กิจกรรมอวย 
  พรวันเกิด 
- กิจกรรมงานขาว 
ดำ 
- กิจกรรมเลี้ยงส่ง
ครูโอน– ย้าย 
- กิจกรรมสังสรรค์
วันเกษียณอายุ
ราชการ 
- กิจกรรมสังสรรค์
วันข้ึนปีใหม่ 
 
 

1. เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่ 
บุคลากร 
2. เพือ่เปน็การ
สร้างความสัมพันธ์
อันดซีึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคลากร 
3. เพื่อให้บุคลากร
เกิดความมั่นคง 
ในสวัสดิการ 
4. เพื่อเป็นการ
สร้างความรัก 
ความห่วงใย 
ของทางโรงเรียน 
ต่อบุคลากร 
 

1. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
90.90 เกิด
ขวัญและ
กำลังใจ 
2. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
92.72 เกิด
ความสัมพันธ์อัน
ดีซึ่งกันและกัน 
3. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
100 เกิดความ
มั่นคงใน
สวัสดิการ 
4. ครูและ
บุคลากร ร้อย
ละ 95.45  
เกิดความรัก 
ความห่วงใยของ
ทางโรงเรียนต่อ
บุคลากร 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
80 มีขวญัและ
กำลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์ 
อันดีซึ่งกันและกัน  
มีความรักความ
ผูกพันต่อโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
2. ครูและ
บุคลากร มีขวญั
และกำลังใจเพิ่ม
ยิ่งข้ึนและมี
ความสัมพันธ์ 
อันดีซึ่งกันและกัน 
 

 
1. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
80 มีขวญัและ
กำลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์ 
อันดีซึ่งกันและ
กัน มีความรัก
ความผูกพันต่อ
โรงเรียน 
2. ครูและ
บุคลากร มีขวัญ
และกำลังใจเพิ่ม
ยิ่งขึน้และมี
ความสัมพันธ์ 
อันดีซึ่งกันและ
กัน 
 

 - 

4 โครงการประชุม
ครู และบุคลากร
เพื่อพัฒนาการ
ทำงานเป็นทึม 
 

1. เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ความ 
สามารถ ทักษะ  
เจตนคติ และ
วิธีการทำงานของ
บุคลากรทาง
การศึกษาให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
 
2. เพื่อเปดิโอกาส
ให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

1. ครูมคีวามรู้
ความสามารถ 
ทักษะ เจตนคติ 
และวิธกีาร
ทำงานของ
บุคลากร 
ทางการศึกษาให้
เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
2. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
แสดงความ

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 100 คน 
ได้เข้าร่วม 
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้บริหาร ครู    
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ไดร้ับ
ทราบแนวนโยบาย 
ทางการศึกษาเพื่อ
นำไปปฏิบตัิใน

 
1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 98 ได้เข้า
ร่วม 
 
2. ผู้บริหาร ครู    
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ100 ไดร้ับ
ทราบแนว 
นโยบายทาง 

 - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
แสดงความคดิเห็น
และแลก 
เปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันได้อย่าง
เต็มที ่
3. เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้าง ความ
เข้าใจอันดีระหวา่ง
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนไดเ้ป็น
อย่างดี 
 

คิดเห็นและแลก 
เปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันได้
อย่างเต็มที ่
 
3. ผู้บรหิาร ครู
และบุคลากร 
ทางการศึกษามี
ความเข้าใจอันด ี

แนวทางเดียวกัน 
 
 
3. มีแนวความคดิ
และเทคโนโลยี
ใหม่ๆในการ
ปรับปรุงการเรียน
ให้ดีขึ้น 
 
 
 
4. รู้บทบาทหน้าท่ี 
และมีความเข้าใจ
อันดีซึ่งกันและกัน
ยิ่งขึ้น 
 

การศึกษาเพื่อ
นำไปปฏิบตัิใน
แนวทางเดียวกัน 
3. ผู้บริหาร ครู    
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 95 มีแนว 
ความคิดและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการปรับปรุง
การเรยีนให้ดีขึ้น 
4. ผู้บริหาร ครู    
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ95 รู้บทบาท
หน้าท่ี และมี
ความเข้าใจอันดี
ซึ่งกันและกัน
ยิ่งข้ึน 
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ยุทธศาสตรท์ี่  3 บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคณุภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหไ้ด้มาตรฐาน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 จัดทำแผนพัฒนา

สถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

1. เพือ่จดัทำแผน 
พัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพือ่เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารจดั
การศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ตให้
สนอง ตอบความ
ต้องการของผู้มี
สว่นเกี่ยวข้อง  
สอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษา
ชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สำนักงานรับรอง
มาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.)  
มาตรฐาน
การศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ท้องถิน่ และ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ
สำนักงานเทศบาล
นครภูเกต็ 
2. เพื่อยกระดับ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ตใหม้ี
ประสิทธิภาพสอด 
คล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้เรยีน ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง และ
เป็นไปตาม

1. โรงเรียนมี
แผนกลยุทธ์ / 
แผนปฏิบัติการ 
ดงันี ้
- แผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ.
2561-2565  
- แผนปฏิบัติ
การประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
- แผนปฏิบัติ
การประจำปี
การศึกษา 
2562 
2. โรงเรียนมี
การประชุมเพือ่
ทบทวนแผน 
พัฒนการศึกษา  
และปร้บปรุง
วิสัยทัศน์ให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการ 
ศึกษา และ
มาตรฐานการ 
ศึกษา (สมศ.) 
3. โรงเรียนบร
หารภายใต้
โครงการ/
กิจกรรมประจำ 
ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 
76 โครงการ   
 

เชิงปริมาณ         
1. สถานศึกษามี
แผน 3 เล่ม ได้แก่ 
แผนพัฒนาการ 
ศึกษา / แผน 
ปฏิบัติการประจำ 
ปีงบประมาณ /
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 
2. คณะครูและ
บุคลากรมีส่วน
ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการ
ทบทวน ปรับปรุง 
และจัดทำแผน 
พัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบ 
ประมาณ 
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการ 
ศึกษาร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ                        
3. ระดับความ
สอดคล้องของ
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 
และแผนปฏิบัติ
การประจำปี
งบประมาณกับ
นโยบายการ 
ศึกษาชาติ 
มาตรฐานการ 
ศึกษาระดับต่างๆ 

 
1. โรงเรียนมี
แผนกลยุทธ์ / 
แผนปฏิบัติการ 
จำนวน 3 ฉบับ  
 
 
 
 
2. โรงเรียนมี
การประชุมเพื่อ
ทบทวนแผน 
พัฒนการศึกษา  
และปร้บปรุง
วิสัยทัศน์ให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการ 
ศึกษา และ
มาตรฐานการ 
ศึกษา (สมศ.) 
โดยมผีู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 
92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.85 
3. โครงการ/
กิจกรรมที่ปรากฎ
ในแผนพฒันา
การศึกษา 
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการ 
ศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปีงบ 
ประมาณ       มี
ความสอดคล้อง
กับนโยบายการ 
ศึกษาชาติ 
มาตรฐานการ 
ศึกษาระดับต่างๆ 

ควรมีการประเมิน
ด้านประสิทธิภาพ
จากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ในหลายมติ ิ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาต ิ
3. เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณ
ของโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสทิธิผลตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 เท่ากับ 1.00 

2 โครงการพัฒนา
งานธุรการและสาร
บรรณเพื่อยกระดับ
การบริการ 
 

๑. เพื่อพัฒนาการ
บริการงานธุรการ
และสารบรรณ แก่
นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครองและผู้
ติดต่อราชการเกิด
ความสะดวก 
รวดเร็ว และพึง
พอใจ     
๒.เพื่อพัฒนา
ระบบบริการงาน
ธุรการ และสาร
บรรณใหม้ี
ประสิทธิภาพตาม
ระเบียบงานสาร
บรรณ 
 

1. โรงเรียนมี
การบริการงาน
สารบรรณ แก่
นักเรียน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และ 
ผู้ติดต่อราชการ
เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว เป็นท่ี 
พึงพอใจ 
2.ระบบงาน
ธุรการและสาร
บรรณมี
ประสิทธิภาพ
ตามระเบียบ
งานสารบรรณ 

เชิงปริมาณ 
๑.งานสารบรรณ
ดำเนนิการเอกสาร
ราขการได้สำเรจ็ 
ถูกตอ้งตาม
ระเบียบฯ       
ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้
ติดต่อราชการมี
ความพงึพอใจต่อ
การบริการงาน
ธุรการ และสาร
บรรณระดับด ี

 
1.งานสารบรรณ
ดำเนินการ
เอกสารราขการ
ได้สำเรจ็ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ
ร้อยละ 100 
 
๒.นักเรยีน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้
ติดต่อราชการมี
ความพงึพอใจต่อ
การบริการงาน
ธุรการ และสาร
บรรณระดับด ี

จัดเก็บเอกสารได้เป็น
ระเบียบมากขึน้ และ
นำระบบสารสนเทศ
(E-Office) เข้ามาใช้
ในจัดเก็บงานสาร-
บรรณ 

3 
 

โครงการพัฒนา
ระบบงานพัสดุ
โรงเรียน 

1. เพื่อพัฒนา
ระบบงานพัสดุให้
สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และ
กฎกระทรวงตา่งๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

1. ระบบงานพสัดุ
พัฒนาได้
สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้าง 
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบยีบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 และ
กฎกระทรวง

เชิงปริมาณ 
1. งานพัสดุ 
โรงเรียน มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ท่ีใช้
สำหรับการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 
2563 ร้อยละ 
100 
 
เชิงคณุภาพ 
2. งานพัสดุ 
โรงเรียน ปฏิบัติงาน
ทีเ่ป็นระบบและ

 
1. งานพัสดุ 
โรงเรียน มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ท่ีใช้
สำหรับการ
ดำเนินงาน
เกี่ยวกับการจดัซื้อ 
จัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 
2563 ร้อยละ 
100 
 
2. งานพัสดุ 
โรงเรียน 
ปฏิบัติงานงานได้

ระบบพัสดุมี
ประสิทธิภาพ 
คล่องตัว โปร่งใส 
สามารถ ตรวจสอบ
ได้ และ ทรัพยากร
ถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
2. เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัดหา
พัสดุ (จดัซื้อ/จัด
จ้าง) ตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
งบประมาณและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
3. เพือ่ให้การ
ดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อจดั
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และ
กฎกระทรวงตา่ง ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

ตา่งๆที่เกี่ยวข้อง 
2. การจดัซื้อ 
จัดหาพัสดุ ตาม
แผนปฏิบัติ
ประจำปี
งบประมาณ และ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ของโครงการ 
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว สะดวก 
และถูกต้อง 
3. การดำเนิน 
งานตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดั
จ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบ
กระทรวงการค
ลังว่าดว้ยการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
และ
กฎกระทรวง
ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการ
การจัดซื้อจดัจ้าง 
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และ
กฎกระทรวงตา่งๆที่
เกี่ยวข้องอยา่ง
ถูกต้อง มีคุณภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 
สามารถจัดหาพสัดุ
ใหกั้บฝา่ย/งาน/
กลุ่มสาระได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้องตาม
ระเบียบ เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
 

ถูกต้องตาม
กฎหมาย และ
ระเบียบฯต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
  

4 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดทำแผน 
โครงการ และ
พัฒนาระบบ
ติดตามงาน 
 

1. เพื่อกำกับ 
ตดิตามการ
ดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ว่าเป็นไปตาม
แผนการ
ปฏิบัตงิานหรือไม่ 
ประสบผล สำเร็จ
หรือลม้เหลว เป็น
ข้อมูลการบริหาร

1. โรงเรียนมี
ระบบการกำกับ
ติดตามการ
ดำเนนิงาน
โครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน 
นำข้อมลูผลการ
ตดิตามการ
ดำเนินงานไปใช้

เชิงปริมาณ        
1. โครงการ/
กิจกรรมสามารถ
ดำเนินงาน ตรง
วัตถุประสงค ์ ห้วง
เวลา ร้อยละ 80 
ของโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดใน
แผนปฏิบัตกิาร
ประจำป ี

 
1. สามารถ
ดำเนินงานตาม
รอบระยะเวลา 
167 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 
86.53
งบประมาณที่ใช้ 
14,834,976.29 
บาท คิดเป็นร้อย

ควรจัดหานวตักรรม
เพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกแก่บุคลากรใน
การจัดทำแผน 
ดำเนินโครงการ การ
กำกบัติดตาม และ
รายงานผลเพื่อนำไป
พัฒนากระบวนการ
ทำงาน 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
โครงการ  
2. เพือ่แก้ไข 
ปรับปรุงวิธี
ดำเนินงาน
โครงการให้เกดิ
ความเหมาะสม 
เพิ่มประสทิธิภาพ
การทำงานให้
สูงขึน้ 
3. เพื่อเป็นข้อมลู
ในการวาง
แผนการบริหาร
ทรัพยากรให้แก่
โครงการต่าง ๆ 
ตามระดบัความ 
สำคัญและจำเป็น 
เป็นสาร สนเทศ
สำหรับผู้บรหิารใน
การตดัสินใจ 

เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา
งานให้มี
ประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ และ
แผนปฏิบัติการ 

 
 
 
เชิงคุณภาพ                        
2. ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงาน
โครงการ /
กิจกรรมระดบัด ี

ละ 53.51 ของ
งบประมาณที่ตั้ง
ไว้  
 
2. ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องมี
ความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงาน
โครงการ /
กิจกรรมระดบัด ี

5 โครงการรับ
นักเรียนประจำป ี
 

1. เพื่อสนบัสนนุ
การวัสดุอุปกรณ์
ดำเนิน งานรับ
นักเรียนเข้าเรียน
ประจำปีการศึกษา
ใหม่ตามจำนวนที่
เทศบาลนครภูเกต็
กำหนด 
2.เพื่อพัฒนาการ
รับนักเรียนใหม่
เข้าเรียนระดบัช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
๑ ระดบัมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๑ 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๔ 
ของโรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ตให้เป็นไป
ตามประกาศของ
เทศบาลนครภเูกต็ 
เรื่อง หลักเกณฑ์

1. โรงเรียนรับ
นักเรียนใหมไ่ด้
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด      
- ประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 จำนวน  
1 ห้องเรียน 
- มัธยมศึกษา   
ปีท่ี 1 จำนวน  
7 ห้องเรียน  
- มัธยมศึกษา   
ปีท่ี 4 จำนวน  
2 หอ้งเรียน 
2. ดำเนินการ
รับสมคัร
นักเรียนใหม่
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การ
รับนักเรียนเข้า
เรียน ได้ดังนี ้
- ระดับประถม 
ศึกษาปีท่ี ๑

เชิงปริมาณ 
1. รับนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑  
จำนวน ๒๕ คน/
ห้องเรียน 
- รับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
จำนวน 40 คน/
ห้องเรียน 
- รับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
จำนวน 4๐ คน/
ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
2. โรงเรียนรับ
นักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติตรงตาม
ระเบียบการเข้า
เรียนได้ครบถ้วน
ตามจำนวนท่ี
กำหนด และการ
ดำเนินการเป็นไป

 
1.จำนวนนักเรียน
ประถมศึกษาปีที ่
๑ จำนวน ๒๕ คน 
- รับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
จำนวน 205 คน 
- รับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
จำนวน 60 คน 
 
 
 
 
2.นักเรยีนทีผ่่าน
การคัดเลือกเป็น
นักเรียนเข้าใหม่มี
คุณสมบัติตรงตาม
ระเบียบฯที่
กำหนด  

ดำเนินการเป็น
ขั้นตอนและมรีะบบ
อยูใ่นเกณฑ์ ดี  

ควรประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการรับสมัคร
ใหห้ลากหลาย
ช่องทาง 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การรับนักเรียน
เข้าเรียนประจำปี
การศึกษา 2563 
 

จำนวน ๒๕ คน 
- ระดับมธัยม 
ศึกษาปีท่ี ๑  
จำนวน ๒๔๐คน  
- ระดับมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๔  
จำนวน ๘๐ คน 
2. โรงเรียนรับ
นักเรียนทีม่ี
คุณสมบัติตรง
ตามระเบียบ
การเข้าเรียนได้
ครบถ้วนตาม
จำนวนท่ี
กำหนด และ
การดำเนินการ
เป็นไปตามที่
ระเบียบกำหนด 

ตามที่ระเบียบ
กำหนด 
 

6 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บ
เงินการศึกษา 
 

1. เพื่อจัดทำ
ระบบการจัดเก็บ
เงนิบำรุง
การศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้โรงเรียน
บริหารงานดา้น
การจัดเก็บเงิน
การศึกษามีความ
คล่องตัว เป็น
ระบบ สามาถนำ
ข้อมูลมาใช้ได้
ทันท ี
 

1.จัดทำระบบ
การจัดเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา
ได้มาตรฐาน 
2.โรงเรียนมี
ระบบงาน
จัดเก็บเงิน
การศึกษาที่
ความคล่องตัว  
สามารถนำ
ข้อมูล สะดวก
ตอ่การใช้งาน 
 

เชิงปริมาณ         
1. การจดัเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา
ดำเนินการสำเร็จ
ตามระเบียบ และ
ห้วงเวลาร้อยละ 
80 
เชิงคณุภาพ 
1. นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา 
ในระดบัด ี

  
การจัดเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา
ดำเนินการ
สำเรจ็ตาม
ระเบียบ และ
ห้วงเวลาร้อยละ 
74.53 
นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา 
เฉลี่ยร้อยละ 
82.68 หรือ 
ระดับด ี

 
การจัดทำระบบการ
จัดเก็บเงินการศึกษา
ทำให้ผู้ปกครองเกิด
ความสะดวกในการ
ชำระเงิน 
สถานศึกษาสามารถ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการจดัเกบ็
เงินการศึกษาได้
ถูกต้อง รวดเร็ว แต่
จำนวนการจัดเก็บได้
ยังไม่ถึงเป้าเกดิจาก
อุปสรรคด้าน
เศรษฐกิจของ
ผู้ปกครองที่ไดร้ับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส โค
โรน่า 2019 
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ยุทธศาสตรท์ี่  3 บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการพัฒนา

ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการประกัน
คุณภาพ 
 

๑. เพื่อให้การ
จัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ
เป็นไปอย่างมี
ระบบ ค้นหาง่าย
และได้อย่าง
รวดเร็ว 
๒. เพื่อให้มีความ
สะดวกในการ
ทำงานรวดเร็ว 
ส่งงานทันตาม
กำหนดเวลา 
๓. เพื่อให้การ
จัดทำข้อมูลของ 
สถานศึกษา มี
ความทันสมัย 
ทันตามเทคโนโลยี 
มีความสะดวก 
ง่ายต่อการค้นหา 
ส่งงานทันตาม
กำหนดเวลา 

๑. การจดัเก็บ
เอกสารทาง
ราชการเป็นไป
อย่างมีระบบ 
ค้นหาง่ายและได้
อย่างรวดเร็ว 
๒. มีความ
สะดวกในการ
ทำงานรวดเร็ว
ส่งงานทันตาม
กำหนดเวลา 
๓. การจดัทำ
ข้อมูลของ
สถานศึกษา มี
ความทันสมัย 
ทันตาม
เทคโนโลยี มี
ความสะดวก 
ง่ายต่อการค้นหา 
ส่งงานทันตาม
กำหนดเวลา 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 
ของโรงเรียนทั้ง  
4  ด้านงาน
บริหารทั่วไป  
งานบุคลากร งาน
วิชาการ และงาน
งบประมาณ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบ
การทำงาน 
ที่สะดวก  รวดเร็ว  
และทันตาม
กำหนดเวลา 

ร้อยละ ๑๐๐   
ของโรงเรียน       
มีการจัดทำ
ข้อมูลสาร 
สนเทศของ
โรงเรียน ทั้ง    
4  ด้าน 
งานบริหารทั่วไป  
งานบุคลากร  
งานวิชาการ  
งานงบประมาณ 

ระบบการจัดเก็บ 
และดำเนินการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นระบบและ
สะดวกในการใช้งาน
ค้นหาข้อมูลอย่าง
สะดวกส่งงานทันตาม
กำหนดเวลา 

2 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน  
8 กลุ่มสาระ 

1. เพือ่ให้ครูและ
บุคลากรทางการ 
ศึกษาจัดเก็บและ 
รวบรวมผล 
สัมฤทธ์ิของแต่ละ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในวิชา 
อย่างเป็นระบบ 

1. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาจัดเก็บ
และรวบรวม
ผลสัมฤทธ์ิของ   
แต่ละกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ใน
วิชาอย่างเป็น
ระบบ 

จัดเก็บผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียน 
อย่างเป็นระบบ
และสามารถ 
ตรวจสอบได ้

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ  
  

ผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรยีนถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ
สามารถตรวจสอบ 
ได้จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

3 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลผลการ
ทดสอบความ 
สามารถพื้นฐาน 

เพื่อรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมลูผล
การทดสอบ 
ความสามารถ

สามารถรวบรวม
และจัดเก็บ
ข้อมูลผลการ
ทดสอบความ 

สามารถเก็บรวม
รวมข้อมูล 
ย้อนหลังและ
ปัจจุบัน เพื่อเป็น 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 

สามารถรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลผล
การทดสอบ
ความสามารถ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผู้เรยีนระดับชาต ิ
(National Test : 
NT) 

พื้นฐานผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) 

สามารถพื้นฐาน
ผู้เรยีนระดับชาติ 
(NT) ได้อย่าง
เป็นระบบ 

แนวทางในการ
ยกระดับผล 
สัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

พื้นฐานผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)ได้
อย่างเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

4 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับ 
ชาติ ( O-NET) 

เพื่อรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมลูผล
การทดสอบ 
ทางการศึกษา
ระดับชาต ิ
(O-NET) 

สามารถรวบรวม
และจัดเก็บ 
ข้อมูลผลการ
ทดสอบทางการ 
ศึกษาระดับชาต ิ
(O-NET) ได้อย่าง
เป็นระบบ 

สามารถเก็บรวม
รวมข้อมูล 
ย้อนหลังและ
ปัจจุบนัเพื่อเป็น
แนวทางในการ 
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 

สามารถรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ได้อย่าง
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

5 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญา 
ท้องถิ่น 

๑. เพื่อจัดหา
แหล่งการเรียนรู ้
ตามวิถีชีวิตชุมชน  
และเกดิการใช้ 
ประโยชนไ์ด้จริง
ในชีวิต 
๒. เพื่อส่งเสริมให้
มีการอนุรักษ ์
ฟื้นฟปูระยุกต์ 
และค้นคดิสิ่งใหม่ 
ความรู้ใหม่จาก
ท้องถิ่นของตนเอง 

๑. มีแหล่ง
เรียนรู้ให้
นักเรียนได้ศึกษา
ตามวิถีชีวิต
ชุมชน และเกิด
การใช้ประโยชน์
ได้จริงในชีวิต 
๒. นักเรียนรู้จัก
การอนุรักษ ์
ฟื้นฟูประยุกต์ 
และค้นคดิ 
สิ่งใหม่ ความรู้
ใหม่จากท้องถิ่น 
ของตนเอง 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีแหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญา 
ท้องถิ่นร้อยละ 
๘๐ ให้นักเรียน 
ได้ศึกษาหาความรู ้
 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนมี
ความรัก และ
ภูมิใจในท้องถิ่นที่
ตนเองอาศยัอยู ่

 
๑.ร้อยละ ๘๐  
มีแหล่งเรียนรู ้
และภมูิปัญญา 
ท้องถิ่นให้
นักเรียน  
ได้ศึกษาหา 
ความรู ้
 ๒.ร้อยละ 80
ของนักเรียนมี       
ความพึงพอใจ  
ต่อแหล่งเรยีนรู้  
และภมูิปัญญา  
ท้องถิ่น 

๑. มีแหล่งการ
เรียนรูต้ามวิถีชีวิต
ชุมชน และเกิดการ
ใช้ประโยชน์ไดจ้ริง
ในชีวิต 
๒. นักเรียนเกิด
ความรักมีการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
ประยุกต์และค้นคิด
สิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ 
จากท้องถิ่นของ
ตนเอง 

6 โครงการจดัทำ
ทะเบียน และสถติิ
นักเรียน 

๑. เพื่อจดัเก็บ
ข้อมูลนักเรยีนเป็น
ระบบด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อจัดทำสาร-
สนเทศการย้าย
เข้า – ย้ายออกให้
เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบได ้
3. เพื่อให้มีข้อมูล

1. ข้อมูลนักเรียน   
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็น
ระบบเป็นปจัจุบัน 
2. บันทึกข้อมูล
การย้ายเข้า-ย้าย
ออกของนักเรียน
เป็นปัจจุบัน 
3. มีข้อมลูด้าน
สารสนเทศด้าน
นักเรียนมาเป็น
ข้อมูลในการ
วางแผนบริหาร

เชิงปริมาณ 
1. ข้อมูลสาร- 
สนเทศด้าน
นักเรียนมีความ
ถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 
100 
2. บันทึกข้อมูล
ย้ายเข้า-ย้ายออก
ของนักเรียนเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 

 
๑. ข้อมูลสาร- 
สนเทศด้าน
ทะเบียน
นักเรียน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ 100 
2. บันทึกข้อมูล
ย้ายเข้า-ย้าย
ออกของ
นักเรียนเป็น
ปัจจุบนั ร้อยละ 
100 

จัดทำสถติไิด้ถูกต้อง
และมรีูปแบบทีเ่ป็น
ระเบียบและข้อมลู
เป็นปัจจุบัน จัดทำ
รูปเลม่ไดร้ะดับด ี
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ด้านสารสนเทศ
ด้านนักเรียนมา
เป็นข้อมลูในการ
วางแผนบริหาร
สถานศึกษา 

สถานศึกษา 3. ข้อมูลนกัเรียน
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นปจัจุบัน  

3. ข้อมูลนักเรียน
มีความถูกต้อง
ครบถว้น และเป็น
ปัจจุบัน  

7 โครงการจดัระบบ
ผลงานดเีด่นของ
นักเรียน ครู 
บุคลากรและ
โรงเรียน 

1. เพื่อรวบรวม
และจัดทำระบบ
ผลงานดเีด่นของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรของ
โรงเรียน 
2. เพือ่เสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจ
แก่นักเรียน ครู 
บุคลากรทีม่คีวาม
เป็นเลิศทุกระดับ
สะท้อนถึงการ
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
แห่งการเป็น
องค์การแห่ง
คุณภาพในด้าน
การจัดการเรยีนรู ้
 

1.รวบรวมและ
จัดทำระบบ
ผลงานดเีด่น
ของนักเรียน 
ครู และ
บุคลากรของ
โรงเรียนอย่าง
เป็นระเบียบ 

2.นำเสนอ
ข้อมูลเพื่อเป็น
ขวัญและ
กำลังใจในการ
สร้างผลงาน
ดีเด่นใหแ้ก่
นักเรียน ครู 
และบุคลากรมี
ภาพลักษณ์ที่
เป็นองค์การ
แห่งคุณภาพใน
ด้านการจดัการ
เรียนรู ้

 
 

เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต มรีะบบ
สารสนเทศด้าน
ผลงานดเีดน่ของ
นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
โรงเรียนจำนวน 1 
ระบบ 
เชิงคุณภาพ  
2. ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู 
บุคลากร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อ
ระบบสารสนเทศ
ด้านผลงานดีเด่น
ของนักเรียน ครู 
บุคลากร และ
โรงเรียน อยู่ใน
ระดับด ี

 -             
(โครงการใหม่) 

 - 
(โครงการใหม่) 

8 โครงการจดัทำ
ข้อมูลประวตัิและ
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานศกึษา 

1. เพื่อจัดเก็บ 
ปรับปรุง ข้อมูล
ประวัติ และข้อมูล
พื้นฐานสถานศกึษา
ให้มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลที่สามารถ
ให้บริการแก่ ผู้
ต้องการศึกษาข้อมลู
พืน้ฐานสถานศึกษา 
3. เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์แห่ง

1.ไดจ้ัดเก็บ
ปรับปรุง 
ข้อมูล ประวตัิ
สถาน ศึกษาให้
มีความถูกต้อง
และเป็น
ปัจจุบนั 

2.จัดทำ
ฐานข้อมูล
ให้บริการ
ข้อมูลแก่ผู้ที่
สนใจประวตัิ
และข้อมลู

เชิงปริมาณ  
1. ข้อมูลประวตัิ
และข้อมลูพื้นฐาน
ของสถานศึกษา       
มีจำนวน 1 ระบบ  
 
เชิงคุณภาพ  
2. ครู บุคลากร
และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอ่
ระบบให้บริการ
ข้อมูลประวตัแิละ
ข้อมูลพื้นฐานใน

 
1.โรงเรียนมี
ข้อมูลประวตัิ
และขอ้มลู
พื้นฐานที่ถูกต้อง 
และเป็นปจัจุบัน
จำนวน 1 ระบบ 
๒. ครู บุคลากร 
และนักเรียน มี
ความพงึพอใจใน
ระบบข้อมลู
ประวัติ และ
ข้อมูลพื้นฐานที่

ประวัติและข้อมลู
พืน้ฐานสถานศกึษา 
เป็นปัจจุบัน ความ 
พึงพอใจของผู้ที่มาขอ
ใช้ข้อมูล อยู่ในระดับ
ด ี
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การเป็นองค์การ
แห่งคุณภาพใน
ด้านการจดัการ
เรียนรู ้

พืน้ฐาน
สถานศึกษา 

3.สถานศึกษามี
ภาพลักษณ์ทีม่ี
คุณภาพด้าน
การเรยีนรู ้

ระดับด ี
 

ให้บรกิารใน
ระดับด ี
 
 

9 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลด้านการเงิน
และงบประมาณ 

1. เพื่อรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล 
รายงานด้าน
การเงินและ
งบประมาณของ
โรงเรียน 
2. เพื่อเป็น
สารสนเทศตาม
กระบวนการตรวจ
ติดตามการ
บริหารงานตาม
วงจรแหง่คุณภาพ
สะท้อนถึงความ
เป็นองค์การแห่ง
คุณภาพในด้าน
การจัดการเรยีนรู ้
 

1. โรงเรียนมี
ระบบรวบรวม
และจัดเก็บ
ข้อมูล รายงาน
ดา้นการเงิน
และงบ 
ประมาณ 

2.นำเสนอ
ข้อมูล
สารสนเทศ
ด้านการเงิน
และ
งบประมาณ
เพื่อเป็น
เครื่องมือใน
การตรวจ
ติดตามอัน
สะทอ้นความ
เป็นองค์การ
แห่งคุณภาพใน
ด้านการจดัการ
เรียนรู ้

เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียนมี
ระบบรวบรวมและ
จัดเกบ็ข้อมลู 
รายงานด้าน
การเงินและ
งบประมาณ
จำนวน 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ  
2. ระดับความ 
พึงพอใจของ
นักเรียน ครู 
บุคลากร และผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องต่อ 
รวบรวม และ
จัดเก็บข้อมลู 
รายงานด้าน
การเงินและงบ 
ประมาณ 
 

 
 -             
(โครงการใหม่) 

 
 - 

(โครงการใหม่) 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3  จัดหาปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการจดัซื้อ

หนังสือเรียน 
 

เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อ
การเรยีนรู้ที่
เหมาะสมและมี
เนื้อหาสาระ 
ตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษาไว้ใช้
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ของในแต่
ละชั้นเรยีน 

ผู้เรยีนมีสื่อการ
เรียนรู้ที่
เหมาะสมและมี
เนื้อหาสาระตรง
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
ไว้ใช้ศึกษา
ค้นคว้าหา
ความรู้ของใน
แต่ละชั้นเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ตมี
สื่อหนังสือเรยีนที่ดี
เหมาะสม และ
เพียงพอ ร้อยละ 
๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้เรียนมสีื่อ
หนังสือเรียน 
ที่ดีเหมาะสมตรง
ตามหลักสูตร 
ไว้ศึกษาค้นคว้า 
3. ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไดด้้วยสื่อการ
เรียนรูห้นังสือเรยีน
ที่ด ี
4. ผู้เรียนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเป้าหมาย
ของ โรงเรียน 

 
๑. ร้อยละ 100 
ของนักเรียน 
โรงเรียนทศบาล 
เมืองภูเก็ตมีสื่อ 
หนังสือเรียนท่ีด ี
เหมาะสมและ
เพียงพอ  
2. ร้อยละ 80
ของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ  
 

๑. ผู้เรียนมสีื่อ
หนังสือเรียนท่ี
เหมาะสมตรงตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 
สามารถนำไป 
ใช้ศึกษาค้นคว้า
ประกอบ 
กิจกรรมการเรียนรู ้
ได้เป็นอยา่งด ี
๒. ผู้เรียนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน 
เนื่องจากสื่อ        
หนังสือเรียนท่ีมี
คุณภาพ 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
ในโรงเรียน 

๑. เพื่อปรับปรุง
อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ห้อง server 
ให้รองรับความ
ต้องการ ใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียน ท่ีมสีูงขึ้น  
2. เพื่อเพ่ิมจดุใช้
งานอินเทอร์เน็ต 
 ในโรงเรียน 
3. ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อุปกรณ ์
เครือข่าย ในกรณีที่
ชำรุดระหว่างปี
การศึกษา 

๑. สามารถ
ปรับปรุงอุปกรณ์
เชื่อมต่อห้อง 
server ให้
รองรับความ
ต้องการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียนทีสู่งขึ้น  
2. เพิ่มจดุใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 
ในโรงเรียน 
3. สามารถ
ปรับปรุง  
ซ่อมแซม 
อุปกรณ ์
เครือข่ายใน

เชิงปริมาณ 
1. ครู บุคลากร   
ทางการศึกษาและ
นักเรียนทุกคน 
สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การเรยีนรู้ได้จาก
ทุกอาคารเรียน 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
เชิงคุณภาพ 
2. ผู้เรียนให้มี
ทักษะการใช้
เรียนรู้ทักษะการ
เทคโนโลย ี
ได้ตรงตาม

ร้อยละ 80ของ
ผู้รับบริการมี  
ความพึงพอใจ 

๑. นักเรียนมีทักษะ 
การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 
เพื่อการเรยีนรู้ในทุก 
ระดับชั้น 
๒. ครไูด้รับการ
พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
การวัดและประเมิน 
ผลตามสภาพจริง 
๓. โรงเรียนมรีะบบ 
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
ที่ครอบคลุมทุก     
อาคารเรยีนและ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
กรณีทีช่ำรุด
ระหว่างปี
การศึกษา 

หลักสตูรและ
ตัวช้ีวัดระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ที่สูงขึ้น 

พร้อมใช้งานเสมอ 

3 จัดซื้อ จัดหาวสัดุ 
อุปกรณ์ สื่อการ
สอน เทคโนโลยี
เพือ่การบริหาร
จัดการและการ
เรียนการสอน 

เพื่อให้มีวัสดุ
อุปกรณท์ี่มีคณุภาพ
และเพียงพอตอ่การ
ใช้งานใน
สถานศึกษา 

วัสดุเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
ผู้เรยีนสามารถ
เรียนรูไ้ดอ้ยา่งม ี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
1. จัดซื้อจดัหา
วัสดุอุปกรณ์ตรง
ตามความต้องการ 
มีคุณภาพ ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ  
2. โรงเรียนมผีล
การดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ทีบ่รรลเุป้าหมาย
เขิงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 
80 

 
1. จัดซื้อจดัหา
วัสดุตรงตาม
ความต้องการ มี
คุณภาพ ร้อยละ 
100 
 
2. โรงเรียนมผีล
การดำเนิน
โครงการ/
กิจกรรมทีบ่รรลุ
เป้าหมายเขิง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลร้อย
ละ 83.20 

มีวัสดุเพียงพอกับการ
ใช้งานและ 
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการ 
เรียนรู้ใหก้ับผู้เรียน 
 
 

 

4 โครงการจดัทำ
ระบบจัดการ
นักเรียน Student 
Care 

1. เพื่อจัดทำ
ระบบดูแล
นักเรียนเป็น
ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการ
ข้อมูลนักเรยีนได้
อย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อลดภาระ
งานครู บุคลากร
และเจา้หน้าท่ี
ด้านเอกสาร 

3. เพื่อเป็น
ช่องทางในการ 

สื่อสารข้อมูล
ข่าวสารระหว่าง 
โรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง 

1. มีระบบ
บริหารจดัการ
นักเรียนด้าน
การมาเรียน 
การส่งการบ้าน 
ระบบเยีย่มบ้าน 
การสื่อสาร
ระหว่าง
โรงเรียนและ
ผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครู 
นักเรียนบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ปกครองใช้ 
ระบบจัดการ
นักเรียน 
๒. ร้อยละของครู 
บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีใช้งาน
ระบบเช็คช่ือ
นักเรียนหน้า       
๓. ร้อยละของครู 
บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีใช้งาน
ระบบเยีย่มบ้าน
นักเรียน 
4. ระดับความพึง
พอใจของครู 
นักเรียนบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้ปกครองตอ่การ

1. โรงเรียนมี
ระบบจัดการ
นักเรียน 
Student careที่
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร้อยละ 
100 
2. ครู นกัเรียน 
บุคลากร
เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้ปกครองใช้
ระบบจัดการ
นักเรียนเกดิ
ความพึงพอใจ
ระดับด ี

-  
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ใช้งานระบบ
จัดการนักเรียน 

5 ซ่อมแซม 
บำรุงรักษาครภุัณฑ์
รถยนต์ราชการ 

1. เพื่อการสำรวจ
และตรวจสอบ
ความชำรุด 
บกพร่องของยาน 
พาหนะ ซึ่งจะ
นำไปสู่การ
ซ่อมแซม และ 
บำรุงรักษาให้มี
การใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพใน
การเดินทาง
ราชการของ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต และ
เทศบาลนคร
ภูเก็ต 

2. เพื่อให้การ
ดำเนิน งาน
เกี่ยวกับการ
บำรุงรักษา
รถยนต ์ซึง่เป็น
ยานพาหนะของ
ทางราชการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

3. เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายและลด
งบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และอะไหล่ หากมี
การตรวจสอบ
บำรุงรักษา 
ยานพาหนะของ
ทางราชการอย่าง
สม่ำเสมอ 
 
 
 

๑. ตรวจพบ
ความชำรุด 
บกพร่องของ 
ยานพาหนะ 
ซึ่งจะนำไปสู่
การซ่อมแซม 
และ 
บำรุงรักษาให้มี
การใช้งานได้
อย่างมีประ
สทิธิ ภาพใน
การใช้งาน 
 

๒. การบำรุง 
รักษารถยนต์
ของทาง
ราชการเป็นไป
ดว้ยความ
เรียบร้อย 

 
3. ใช้จ่าย
งบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และ
อะไหลม่ี
ประสิทธภิาพ 

เชิงปริมาณ         
1. งานยาน 
พาหนะ สำรวจ
ความชำรุด และ
การซ่อมแซม 
บำรุงรักษารถยนต์
ราชการ ร้อยละ 
80  
 
 
 
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากรไดร้ับ
การบริการจาก
งานยาน พาหนะ 
ร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ                        
3. บุคลากร และ
นักเรียนทีใ่ช้
บริการงาน
ยานพาหนะมี
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจต่อ
งานยานพาหนะใน
ระดับมาก  

 
1. ยานพาหนะ 
ได้รับอนมุัติ
ซ่อมแซม 
บำรุงรักษา
รถยนต์ราชการ 
จำนวน 4 
รายการ  ร้อย
ละ 100 ของ
รายงานความ
ชำรุด 
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
ได้รับบริการ รถ
ตู้จำนวน 77     
ครั้ง รวม
ระยะทาง 
21,755            
กิโลเมตร การ
ให้บริการงาน
ยานพาหนะ คิด
เป็นร้อยละ 
100  
3. นักเรียน ครู 
และบุคลากรมี
ความพึงพอใจ
ต่อการบริการ
งานยาน 
พาหนะ    
ระดับมาก  
 

- ในการใช้บริการ
บางครั้งเกิดความ
ล่าช้า ไมต่รงตามเวลา 

รถยนต์เสื่อมสภาพ
เนื่องจากใช้งานเป็น
ระยะเวลานาน 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
6 โครงการจดัซื้อ

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพือ่
พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาและ
ระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 

1. เพื่อจัดหา
เครื่องมือ
สนับสนุนการ
บริหารงานฝา่ย
บริหาร
งบประมาณ 
2. เพื่อพัฒนาการ
บริหารจดั
การศึกษาของฝ่าย
บริหาร
งบประมาณ 
3. เพื่อส่งเสริมให้
ครูและบคุลากรมี
ครุภณัฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
บริหารจดั
การศึกษา และ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศอย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

- 
( โครงการใหม่) 

เชิงปริมาณ 
1. จัดซื้อครภุัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ประเภทครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ใน
การปฏิบัติงาน
ฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 
- คอมพิวเตอร์ All 
In One สำหรับ
งานประมวลผล 4 
เครื่อง พร้อม
โปรแกรม
สำนักงานลิขสทิธ์ิ 
- เครื่องพมิพ์ 
Muultifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank 
Printer) จำนวน 
2 เครื่อง 
- เครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 
Va จำนวน 4 
เครื่อง 
เชิงคุณภาพ 
2. ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการของฝ่าย
บริหารบประมาณ 
บรรลตุามเป้า 
หมายเขิงปรมิาณ/
เชิงคุณภาพ 
3. ครู บุคลากร 
นักเรียน และผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความพึงพอใจต่อ
การบริหารงาน
ของฝ่ายบริหาร
งบประมาณ ใน
ระดับ ดี  

- 
( โครงการใหม่) 

- 
( โครงการใหม่) 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
7 โครงการค่าใช้จ่าย

ระบบสาธารณูป-
โภคโรงเรียน 

1. เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายระบบ
สาธารณปูโภค 
ได้แก่ โทรศัพท์ 
อินเตอร์เนต็ 
2. เพื่อสนับสนนุ
การบริหารจัด
การศึกษาให้มี
มาตรฐาน 

1. โรงเรียนมี
งบประมาณ
เพือ่เป็นค่า   
ใช้จ่ายระบบ
สาธารณูปโภค
เพียงพอ 
2. โรงเรียนมี
ระบบ
สาธารณูปโภค
เพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 95 
ของค่าใช้จ่าย
ระบบสาธารณู- 
ปโภคที่ได้รับการ
อนุมัต ิ
เชิงคุณภา 
2. ค่าใช้จ่ายระบบ
สาธารณูปโภค
ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 

 
 

- 
(โครงการใหม่) 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.1  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการให้บริการ 

แนะแนวเพื่อการ 
ศึกษาต่อโรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต 
 

1. เพื่อให้นักเรียน
และผูป้กครอง
ได้รับการแนะแนว
การศึกษาท่ี
ถูกต้องเชื่อถือได้  
รวมทั้งเป็น
แนวทางในการ
ตัดสินใจเลือก 
ศึกษาต่อใน
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 
2. เพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักเรยีน 
ครู ผู้ปกครอง 
โรงเรียนในสังกัด 
และนอกสังกัด
เทศบาลนคร 
ภูเก็ต 
3. เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจ ความ
เชื่อมั่นให้แก่
ผู้ปกครอง และ 
นักเรียนโดยใช้
กิจกรรมแนะแนว
เป็นสื่อกลาง 

1. นักเรียนและ
ผู้ปกครองมี
ความเชื่อมั่นใน
ข้อมูลที่ไดร้ับ 
เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อ
โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต 
2. สรา้งความ 
สัมพันธ์อัน 
ระหว่างนักเรยีน 
ครู ผู้ปกครอง 
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
ภูเก็ตและนอก
สังกัด 
3. การแนะแนว
ศึกษาต่อ 
สามารถสรา้ง
ความมั่นใจ  
และความ
น่าเชื่อถือให ้
กับผู้ปกครองและ
นักเรียน 

แนะแนวศกึษาต่อ
ช้ัน ป.6 , ม.1 
และม.4โรงเรียน
ในสังกัดและ 
นอกสังกัด จำนวน 
14 โรงเรียน 

จำนวนโรงเรยีน
ในสังกัดและ
นอกสังกัด
เทศบาลนคร
ภูเก็ตที่ได้ทำการ
แนะแนวศึกษา
ต่อ ร้อยละ 
100 

นักเรียนและ 
ผู้ปกครองได้รับ 
ข้อมูลจากการแนะ 
แนวศึกษาต่อ
ตัดสินใจสมัครเข้า
เรียนโรงเรียน 
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
ดังนี ้
- ช้ัน ป.1 
ร้อยละ 51.52 
- ช้ัน ม.1 
 ร้อยละ 75.57 
- ช้ัน ม.4 
 ร้อยละ 71.76 
ข้อเสนอแนะควรมี  
ศิษย์เก่าจาก
โรงเรียนทีเ่ข้าแนะ
แนวไปทำการ 
แนะแนวศึกษาต่อ 
พร้อมกบัทีมแนะ
แนวสัญจรเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับ
นักเรียนอีกทางหนึ่ง 

2 โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง 
สถานศึกษากับ
สถาบันการศึกษา
อื่น 
 

๑. เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพการศึกษา
สำหรับบคุลากร
ทางการศึกษา 
๒. เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการ 
บริหารการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ 
ในการสร้างความ
เข้มแข็งทาง 
วิชาการและ

๑.บุคลากรทาง
การศึกษาได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐาน
วิชาชีพ
การศึกษา
สำหรับ 
๒. มีเครือข่าย 
ในการบริหาร
การศึกษา 
อย่างเป็นระบบ 

จัดโครงการความ
ร่วมมือทางวิชการ
เพื่อยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา  
ประกอบด้วย 
1. โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบัน 
ปัญญาภิวัฒน ์
2. โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบัน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐  
ของครูและ
บุคลากรทาง  
การศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
เมืองภูเก็ตไดร้ับ 
การพัฒนาความรู ้
ความสามารถ 
ทางด้านวิชาชีพ 
 ๒.ความถี่ของครู  
และบุคลากร 
ทางการศึกษา  

๑. ครไูด้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ 
๒. โรงเรียนมี
เครือข่ายในการ
บริหารการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ ใน
การสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
๓. ครูและผู้บริหาร 
ของสถานศึกษา



แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570) 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต 

132 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
วิชาชีพ 
๓. เพื่อให้ครูและ
ผู้บริหารของ
สถานศึกษาได้รับ 
การพัฒนาความรู ้
 ความสามารถอัน
จะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา 

ในการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
๓. ครูและ
ผู้บริหารของ
สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ 
อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อ 
การศึกษา 

การอาชีวศึกษา
จังหวัดภูเก็ต 
3. โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏภเูก็ต 
4. โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
สถาบันการศึกษา
ระดับต่างๆ 
เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ที่เข้าร่วมการ  
พัฒนาความรู ้
ความสามารถ 
ทางด้านวิชาชีพ 

ได้รับการพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ 
อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา 

3 โครงการฝึกอบรม 
เพิ่มศักยภาพ
พัฒนาความร่วมมือ
ของ 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานผู้นำทาง
การศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

๑. เพือ่ฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ  
พัฒนาความร่วมมือ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้นำทาง 
การศึกษาดูงาน  
2.เพื่อส่งเสรมิและ
สร้างการมีสว่นร่วม
ในการจัดการศึกษา 
ระหว่าง
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและ 
สถานศึกษา 

1.คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐานได้รับ
การอบรมเพิ่ม
ศักยภาพพัฒนา 
ความร่วมมือของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐานผู้นำ
ทางการศึกษา 
ดูงาน  
2.คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐานมี
สว่นร่วมในการ 
จัดการศึกษา 

๑.ร้อยละของ  
คณะกรรมการ  
สถานศึกษา  
ขัน้พ้ืนฐานที่เขา้รับ  
การฝึกอบรม  
เพิ่มศักยภาพ  
และศึกษาดูงาน  
2.ร้อยละของ  
คณะกรรมการ 
สถานศกึษา  
ขั้นพื้นฐานท่ีมี  
ส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา  
3.ระดับความ  
พึงพอใจของ  
คณะกรรมการ  
สถานศกึษา  
ขั้นพื้นฐานที่ม ี 
ตอ่โครงการ  
ฝกึอบรมเพิ่ม  
ศักยภาพและ  
ทัศนศึกษาดูงาน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรสั 
โควิด 2019 

 - 

4 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง 
โรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง 

๑. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครอง
กับโรงเรยีน 
๒. เพื่อเปิดโอกาส

๑. ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์
อันดีกับโรงเรยีน 
2.ผู้ปกครองไดม้ี
ส่วนร่วมให้ข้อมลู

๑.ร้อยละของ  
 คณะกรรมการ  
 บริหารชมรม  
 ผู้ปกครองที่มา  
 เข้าร่วมประชุม  

1. คณะกรรมการ  
บริหารชมรม
ผู้ปกครองมา  
เข้าร่วมประชุม  
ในแต่ละครั้ง  

 - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ใหผู้้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมให้ข้อมลู 
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาโรงเรียน 
๓. เพื่อร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
และพัฒนาการด้าน
ต่างๆของนกัเรียน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้มโีอกาสแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 

ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนา
โรงเรียน 
๓. ผู้ปกครอง
ร่วมมือส่งเสรมิ
การเรยีนรู้และ
พัฒนาการ ด้าน
ต่างๆของนักเรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
4. ผู้ปกครองได้มี
โอกาสแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน 

 ในแต่ละครั้ง  
 ๒. ระดบัความ  
 พึงพอใจของ  
 คณะกรรมการ  
 บริหารชมรม  
 ผู้ปกครองที่มีต่อ
โครงการพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับ  
ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 85 
๒.คณะกรรมการ    
บริหารชมรม        
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับ  
ผู้ปกครองอยู่ใน
ระดับดีมาก 

5 โครงการประชุม 
ผู้ปกครองสญัจร 

๑. เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครอง
กับโรงเรยีน 
๒. เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมให้ข้อมลู 
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาโรงเรียน 
๓. เพื่อร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
และพัฒนาการ
ด้านต่างๆของ
นักเรียนได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้มโีอกาสพบปะ
กับครูประจำช้ันเพื่อ
ร่วมกันสง่เสรมิ
พัฒนาการผู้เรียน 
๕. เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้มโีอกาสแลก 
เปลี่ยนความ 
คิดเห็นซึ่งกัน 
และกัน 

๑. ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์
อันดีกับโรงเรยีน 
2. ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมให้ข้อมลู
ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนา
โรงเรียน 
๓. ผู้ปกครอง
ร่วมมือสง่เสรมิ
การเรยีนรู้และ
พัฒนาการ ด้าน
ต่างๆของ
นักเรียนได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ 
๔. ผู้ปกครองได้
มีโอกาสพบปะ
กับครูประจำช้ัน 
เพื่อร่วมกนั
ส่งเสริม     
พัฒนาการผู้เรียน 
๕. ผู้ปกครองได้มี
โอกาสแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกนั 

๑. ร้อยละของ 
ผู้ปกครองที่มา  
เข้าร่วมประชุม  
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ปกครอง  
ตอ่การจัด
โครงการประชุม
ผู้ปกครองสญัจร 

๑. ผู้ปกครองมา
เข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ 60 
๒. ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง  
ต่อการจัด
โครงการประชุม
ผู้ปกครองสญัจร 
อยูใ่นระดับด ี

 - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
6 โครงการอบรมและ

ประชุมผู้ปกครอง
ประจำป ี
(ประชุมสามัญ
ประจำปี) 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง
รับทราบข้อมลู
เกี่ยวกับกจิการของ 
ชมรมผู้ปกครองใน
รอบปีที่ผ่านมา 
2.เพื่อสร้าง
เครือข่ายชมรม 
ผู้ปกครองให้
เข้มแข็ง 
๓.เพื่อสร้างการ
มีส่วมร่วมของ 
ผู้ปกครองและ
สถานศึกษาในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. ผู้ปกครอง
รับทราบข้อมลู
เกีย่วกับกิจการ 
ของชมม
ผู้ปกครอง 
ในรอบปีท่ีผ่านมา 
2. ชมรม
ผู้ปกครอง 
เป็นเครือข่ายที่
เเข้มแข็ง 
๓.ผู้ปกครอง
มีส่วมร่วมกับ
สถานศึกษาใน
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

๑. ร้อยละของ  
 ผู้ปกครองทีเ่ข้า  
 ร่วมการประชุม  
 สมาชิกสามญั  
 ๒. ระดบัความ  
 พึงพอใจของ  
 ผู้เข้าร่วมประชุม  
 สมาชิกสามญั  
 ที่มีต่อโครงการ  
 อบรมและประชุม  
 ผู้ปกครอง  
 ประจำป ี

1.ไม่ไดด้ำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรสั 
โควิด 2019 

 

7 โครงการกีฬา
สัมพันธ์ครูและ
ผู้ปกครอง 
กิจกรรมกีฬา
สัมพันธ์ครูและ
ผู้ปกครอง 

๑.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างครแูละ
ผู้ปกครอง 
๒.เพื่อปลูกฝัง
ความสามัคค ี
และการมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา 
๓.เพื่อส่งเสรมิการ
ทำงานเป็นทีม 

๑. ผู้ปกครองม ี
ความสัมพันธ์
อันดีกับโรงเรยีน 
๒.ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรมีความ
สามัคคีและ 
มนี้ำใจเป็น
นักกีฬา 
๓.ผู้ปกครอง  
ครู บุคลากร 
มีการร่วม
ทำงานเป็นทีม 

๑.ร้อยละของครู  
 และผู้ปกครอง  
 ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
 กีฬาสัมพันธ์  
 ครูและผู้ปกครอง  
 ๒.ระดับความ  
พึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ต่อโครงการกีฬา  
 สมัพันธ์ครูและ  
 ผู้ปกครอง 

๑.ครู ผู้ปกครอง  
เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 60  
๒.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ต่อ
โครงการกีฬา  
สัมพันธ์ครูและ  
ผู้ปกครอง อยู่ใน
ระดับด ี

 

8 โครงการจดังาน
ศิษย์เก่า 

๑.เพื่อสร้าง
เครือข่ายศิษยเ์ก่า
ของโรงเรียนให ้
เข้มแข็ง 
๒.เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมมือ
พัฒนางานด้าน 
ศิษย์เก่า 
๓.เพื่อวางแผน
แนวทางการระดม
ทรัพยากรในการ 
พัฒนาโรงเรียน 
๔.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ 

๑.เครือข่ายศิษย์
เก่าของโรงเรียน
เข้มแข็ง 
๒.ครู บุคลากร 
ศิษย์เกา่
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และร่วมมือพัฒนา
งานด้านศิษย์เก่า 
๓.ศิษย์เก่า
วางแผนแนวทาง 
การระดม
ทรัพยากรในการ 
พัฒนาโรงเรียน 
๔.ศิษย์เก่ามี

๑.ร้อยละของ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
การจัดงานศิษยเ์ก่า  
๒.ระดับความ 
พึงพอใจตอ่  
โครงการจดังาน  
ศิษย์เก่า 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรสั 
โควิด 2019 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
อันดีระหว่างศิษย์
เก่าและบคุลากร
ในโรงเรียน 

ความสัมพันธ์อันดี
ตอ่บุคลากร 
ในโรงเรียน 

9 โครงการปฐม นิเทศ
ผู้ปกครองนักเรยีน 

1. เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครอง
รับทราบวิสยัทัศน์ 
นโยบาย รวมถงึ
ร่วมกำหนดแนว
ทางการจัด
การศึกษาแก่
นักเรียนของ
โรงเรียน  
2. เพื่อเสริมสร้าง
บทบาทความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาบุตรหลาน
ในยุคดิจิตอล 
 

1.จัดการ
ปฐมนิเทศให้แก่
ผู้ปกครอง
นักเรียนใหม ่
2.ผู้ปกครองมี
บทบาทความ
ร่วมมือกับทาง
โรงเรียนในการ
พัฒนาบุตร 
หลาน โดย
โรงเรียนนำผลที่
ได้ไปวางแผน 
ปรับปรุงการจดั
การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ  
 1. ผู้ปกครอง เข้า
ร่วมปฐมนิเทศ 
ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ  
2. ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจ
วิสัยทศัน์ นโยบาย
และเสนอแนว
ทางการจัด
การศึกษา การ
ปฏิบัตติ่อบตุร
หลานอย่างมี
คุณภาพร่วมกนั 
ระดับด ี

 
1. ผู้ปกครอง
เข้าร่วม
ปฐมนิเทศ ร้อย
ละ 100 
2.ผู้ปกครองมี
ความรู้ เขา้ใจต่อ
วิสัยทัศน์ 
นโยบาย และ
เสนอแนวทางการ
จัดการศึกษา การ
ปฏิบัติต่อบตุร
หลานอย่างมี
คุณภาพ ระดับด ี 

การจัดปฐมนเิทศ
ผู้ปกครองเข้าร่วม 
ร้อยละ 80  และ
ดำเนินการไดต้าม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้ 
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ด ี

10 โครงการตรวจ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสู่
โรงเรียนมาตรฐาน 
 

1. เพื่อส่งเสริม 
และพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน 
และภาคีเครือ 
ข่ายใหเ้ข้ามาร่วม
มีบทบาทในการ
ดำเนิน งานของ
โรงเรียนบรรลุตาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
2. เพื่อกำกับ 
ติดตาม ปรับปรุง
วิธีดำเนินงานโดย
อาศัยกระบวนการ
มีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน 
และภาคีเครือข่าย
ใหโ้ครงการ/
กิจกรรมสามารถ
บรรลตุามแผน 

1. โรงเรียน
บริหารจดัการ
สถานศึกษาให้
เป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพภายใต้
ความมสี่วนร่วม
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 
2. โรงเรียนมี
ระบบการ
กำกับติดตาม
การดำเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน 

นำข้อมูล ผล
การติดตามการ
ดำเนินงานไปใช้
เพื่อการปรับ 
ปรุงพัฒนางาน

เชิงปริมาณ         
1. โครงการ/
กิจกรรมสามารถ
ดำเนนิงานโดยยึด
หลักการมสี่วน
ร่วม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
แผนปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 85 ของ
โครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัตกิาร
ประจำป ี
2. โครงการ/
กิจกรรมสามารถ
ดำเนินงาน มี
ความคุ้มค่า  ร้อย
ละ 85 ของ
โครงการ/กิจกรรม
ทัง้หมดใน
แผนปฏิบัติการ

 
1. สามารถ
ดำเนินงานตาม
กรอบระยะเวลา 
167 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 
86.53  
 
 
 
 
 
 
2. งบประมาณ
ที่ใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 53.51 ของ
งบประมาณที่ตั้ง
ไว้  
- เกิดความ
คุม้ค่า ร้อยละ 
73.06   
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
และวัตถุประสงค์ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานให้
สูงขึ้น 
3. เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการ
กำหนดรปูแบบ
การดำเนิน
โครงการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วม 

ใหม้ีประสิทธิ 
ภาพ ปรับปรุง
แผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติ
การ 

ประจำป ี
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ                        
3. โครงการ/
กิจกรรมผ่าน
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน 
และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
(สมศ.) 

- การ
ดำเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80.31  
- ความมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80.31   
3. การดำเนิน
โครงการ/
กิจกรรมผ่าน
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน 
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ยุทธศาสตรท์ี่  4 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการจดั

นิทรรศการ 
ทางวิชาการ 
 

๑. เพื่อจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และนำเสนอ
ผลงานของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้ปรากฏ
แก่สาธารณชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ทุกคนทุกฝ่าย มี
ส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมสร้าง
ความโดดเด่น เป็น
เอกลักษณ ์
เป็นท่ียอมรับ
โดยทั่วไป 
๓. เพื่อให้นักเรียน
มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์
และสร้างผลงาน
ด้วยความภาค 
ภูมิใจ 
4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ 
และเกดิทักษะ 
การทำงานตาม
ความถนัด และ
ความสามารถ 
๕. เพือ่เสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจ และ
ยกย่องเชิดชู
เกียรติ ครู 
ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียนท่ีมี
ผลงานดเีด่นเป็นท่ี
ประจักษ ์
 

- จัดกิจกรรม
แสดงผลงาน 
ทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 
1. นิทรรศการทาง
วิชาการ 
ระดับโรงเรยีน 
2. นิทรรศการทาง
วิชาการ 
ระดับเทศบาล 
3. นิทรรศการทาง
วิชาการ 
ระดับภาค 
4. นิทรรศการทาง
วิชาการ 
ระดับประเทศ 

- - 



แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570) 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต 

138 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
2 โครงการให้บริการ

ชุมชน 
๑.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งโรงเรียน 
และชุมชน 
2.เพื่อให้การ
อนุเคราะห์และ
ให้บริการชุมชน 
ในด้านต่างๆ เช่น 
ดนตรีนาฏศิลป์ 
และวิชาการ 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนได้มเีวทีใน
การแสดงออก 

๑.มีความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่าง
โรงเรียนและ
ชุมชน 
2.โรงเรียนให้
การอนุเคราะห์
และให้บริการ 
ชุมชนในดา้น
ต่างๆ เชน่ดนตรี 
นาฏศิลป์วิชาการ 
3.นักเรยีนได้มี
เวทีในการ 
แสดงออก 

1.ใหก้ารอนุเคราะห์  
และบริการชุมชน
อย่างน้อย 5 ครั้ง 
ต่อภาคเรียน  
1. ระดับความ  
พึงพอใจของ  
ผู้รับบริการที่มตี่อ 
โครงการให้บริการ 
ชุมชน 

1.ใหก้าร
อนุเคราะห์  
และบริการ
ชุมชน 5 ครั้ง 
ต่อภาคเรียน  
2.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ที่มีต่อโครงการ
ให้บริการชุมชน 
อยู่ในระดับด ี

 

3 โครงการ
ประชาสมัพันธ์ 
ผ่านระบบออนไลน ์

1.เพื่อให้นักเรยีน
ครูผู้ปกครองและ
สาธารณชนไดร้ับ 
ข้อมูลข่าวสารจาก
โรงเรียนอย่าง
รวดเร็ว 
2.เพื่อให้นักเรยีน 
ครู ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานตา่งๆ 
สามารถสืบค้น และ 
ใช้ประโยชน์ข้อมูล 
สารสนเทศของ
โรงเรียนทีส่นใจ 
ผ่านเว็บไซด์และ
เพจ Facebook 
3.เพื่อสร้างความ
นิยมของ
สถานศกึษาให้เกิด
ขึ้นกับสาธารณชน 
ที่สนใจผ่านเวบ็
ไซด์ และเพจ
Facebook 

1.นักเรยีน ครู 
ผู้ปกครองและ
สาธารณชนไดร้ับ 
ข้อมูลข่าวสาร
จากโรงเรียน 
อย่างรวดเร็ว 
2.นักเรยีน ครู 
ผู้ปกครองและ
หน่วยงานต่างๆ 
สามารถสืบค้น 
และใช้ประโยชน์
ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนที่
สนใจผ่านเว็บไซด ์
เพจ Facebook 
3.สร้างความนิยม
ของสถานศึกษา
ให้เกิดขึ้นกับ
สาธารณชนท่ี
สนใจผ่าน 
เว็บไซด์ และ
เพจFacebook 

1.ร้อยละของ  
ผู้ไดร้ับข่าวสาร  
ผ่านระบบออนไลน์  
2.ระดับความ  
พึงพอใจของ  
ผู้ใช้ประโยชน์จาก 
โครงการ 
ประชาสมัพันธ์  
ผ่านระบบ
ออนไลน ์

1. ผูไ้ด้รับข่าวสาร  
ผ่านระบบ
ออนไลน ์
ร้อยละ 80   
2.ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประโยชน์
จากโครงการ 
ประชาสมัพันธ์  
ผา่นระบบ
ออนไลน์ อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 

4 โครงการจดัทำ
วารสาร  
สื่อ สิ่งพิมพ์ VDO 
ประชาสมัพันธ์
ผลงาน 
ของโรงเรียน 

๑.เพื่อจัดทำวารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ์ VDO 
ประชาสมัพันธ์ 
ผลงานของโรงเรียน 
แก่นักเรียน ครู
บุคลากร และ

๑.โรงเรียนมี
วารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ์  VDO 
ประชาสมัพันธ์
ผลงานของ
โรงเรียนแก่

1. จำนวนสื่อ  
ประชาสมัพันธ์ที่
จัดทำขึน้อย่างน้อย
2 ประเภท 
ต่อภาคเรียน  
2. ระดับความ  

1.มสีื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
ทีจ่ัดทำข้ึน 2 
ประเภท 
ต่อภาคเรียน  
2. ความพึงพอใจ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
บุคคลภายนอก
ทราบ 

๒.เพือ่ประชาสัมพันธ ์
โรงเรียนใหเ้ป็นที่
รู้จักและยอมรับ
ของสังคม 

นักเรียน ครู 
บุคลากรและ 
บุคคลภายนอก
ทราบ 
2.โรงเรียนเป็น
ที่รู้จักและ
ยอมรับของ
สังคม 

พึงพอใจของผู้ที่  
รับข่าวสาร  
ประชาสมัพันธ์ 
ต่อโครงการจัดทำ 
วารสารสื่อ สิ่งพิมพ์  
VDOประชาสัมพันธ์ 
ผลงานของ
โรงเรียน 

ของผู้ทีร่ับข่าวสาร  
ประชาสมัพันธ์ 
ต่อโครงการจัดทำ 
วารสาร 
สื่อสิ่งพมิพ์ VDO
ประชาสมัพันธ์ 
ผลงานของ
โรงเรียน อยู่ใน
ระดับด ี

5 โครงการ
ประชาสมัพันธ์ 
ผลงานดเีด่น 

๑.เพื่อประชาสัมพันธ ์
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมต่างๆของ 
สถานศึกษาให้
ผู้ปกครองและ
ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบ 
๒.เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจของ
นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
ในสถานศึกษา 
๓.เพื่อนำเสนอ
ผลงานดเีด่น 
ให้เป็นที่ทราบ
อย่างแพร่หลาย 
๔.เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีแก่
สถานศึกษา 

1.ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษา
ให้ผู้ปกครอง 
และประชาทัว่ไป
ได้รับทราบ 
๒.สร้างความ
ภาคภูมิใจแก่ 
นักเรียนบุคลากร 
ผู้ปกครองใน
สถานศึกษา 
๓.โรงเรียน
นำเสนอผลงาน 
ดีเด่นใหเ้ป็น 
ที่ทราบอย่าง
แพร่หลาย 
๔.เสริมสร้าง
ภาพลักษณ ์
ทีด่ีแก่
สถานศึกษา 

1.ร้อยละของ  
ผู้ที่ไดร้ับข่าวสาร  
ผ่านโครงการ  
ประชาสมัพันธ์  
ผลงานดเีด่น  
 2.ระดับความ  
พึงพอใจของ  
นักเรียนบคุลากร 
ผู้ปกครองใน  
สถานศึกษาท่ีมีต่อ 
โครงการ  
ประชาสมัพันธ์  
ผลงานดเีด่น 

1. ผู้ทีไ่ด้รับ
ข่าวสาร 
ผ่านโครงการ  
ประชาสมัพันธ์  
ผลงานดเีด่น 
 ร้อยละ 80 
 2.ความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
บุคลากร
ผู้ปกครอง 
ในสถานศึกษา 
ที่มีต่อโครงการ  
ประชาสมัพันธ์  
ผลงานดเีด่น 
อยูใ่นระดับด ี
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ยุทธศาสตร์ที่  5 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.1  สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการจดัทำ

ทะเบียน 
แหล่งเรียนรู ้
 

1. สำรวจแหล่ง
เรียนรู้ใและนอก
สถานศึกษา 
รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการเรยีน
การสอน 
2. รวบรวม 
ตรวจสอบข้อมลู
จากแบบสำรวจ 
แหล่งเรียนรู้ใน
และนอก
สถานศึกษา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. จัดทำสถิติการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
และนอก 
สถานศึกษา และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. จัดทำแบบ
รายงานการใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
และนอก
สถานศึกษา และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. มีแหล่ง
เรียนรู้ในและ
นอกสถานศึกษา 
รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการเรยีน
การสอน 
2. สามารถ
รวบรวม
ตรวจสอบ 
ข้อมูลจากแบบ
สำรวจแหล่ง 
เรียนรู้ในและ
นอกสถานศึกษา 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
3. สามารถ
จัดทำสถิติการ
ใช้แหล่งเรียนรู้
ในและนอก
สถานศึกษา 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
4. สามารถ
จัดทำแบบ
รายงานการใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
และนอก
สถานศึกษา 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดเก็บข้อมลู
แหล่งเรียนรู ้
ในและนอกจงัหวัด
ภูเก็ตทีน่ักเรียน
สนใจ นำมาจัดทำ 
ทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้และ
ทะเบียนปราชญ ์
ชาวบ้าน 
เชิงปริมาณ 
มีแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น        
ร้อยละ ๘๐      
ให้นักเรียนได้
ศึกษาหาความรู ้
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรัก
และภมูิใจใน
ท้องถิ่นที่ตนเอง
อาศัยอยู่ 

1. แหล่งเรียนรู้
ครอบคลมุทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ในแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  

1. มีแหล่งเรียนรู้ใน 
และนอกสถาน 
ศึกษารวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการ
สอน 
๒. มีข้อมูลการใช้
แหล่งเรียนรู้ในและ
นอกสถานศึกษา 
ตลอดจนภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ที่นำมาใช้
งานได้ทันท ีและ
สามารถเผยแพร ่
แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในโรงเรียน
ได้อย่างทันท่วงท ี

2 โครงการปรับปรุง 
ห้องปฏิบัติการ
หุ่นยนต ์
 

1. เพื่อให้ห้อง 
ปฏิบัติการหุ่นยนต์
มีความพร้อมเป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วนมีความ
สะดวกต่อการ

1. มีห้องปฏิบัติ 
การหุน่ยนต์ที่
พร้อม เป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วนมีความ
สะดวกต่อการ

ปรับปรุงห้อง
หุ่นยนต์ขนาด 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
81 ตร.ม. 
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงพ้ืน 

1.ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจ  
ต่อสภาพ 
แวดล้อม 

1.นักเรยีนและครไูด้
ใช้ 
ห้องปฏิบัติการ
หุ่นยนต ์
ได้มีความสวยงาม 
เป็น 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
จัดการเรียนการ
สอน 
2. เพื่อใหห้้อง 
ปฏิบัติการหุน่ยนต์ 
มีประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม 
การเรยีนการสอน 
3. เพื่อให้ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ 
ต่อสภาพแวดล้อม
ของห้องหุ่นยนต์ที่
เอื้อต่อการพัฒนา 
การเรยีนการสอน 
4. ผูส้อนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอนได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดการเรียนการ
สอน 
2. มีห้องปฏิบัติ 
การหุ่นยนต์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม 
การเรยีนการ
สอน 
3. ผู้ใช้มีความ 
พึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม
ของห้องหุ่นยนต์
ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียน 
การสอน 
4. ผูส้อนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอน
ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

และฝา้ห้อง 
2. ปรับปรุงทาสี
ผนังห้อง 
3. ติดตั้งตู้ โตะ๊ 
เคาน์เตอร์ และ
เก้าอี ้
4. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
5. อุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอน 
6. ประตูหน้าตา่ง 

ระเบียบเป็นสดัส่วน 
มีความสะดวกต่อ 
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2.ครูใช้
ห้องปฏิบัติการ 
หุ่นยนต์มี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม      
การเรยีนการสอน 

3 โครงการปรับปรุง 
ห้องปฏิบัติการ
หุ่นยนต ์
 

1. เพื่อให้ห้อง 
ปฏิบัติการหุ่นยนต์
มีความพร้อมเป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วนมีความ
สะดวกต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2.เพื่อให้ห้อง 
ปฏิบัติการ 
หุ่นยนต์มี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม 
การเรยีนการสอน 
3. เพื่อให้ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ 
ตอ่สภาพแวดล้อม
ของห้องหุ่นยนต์ที่
เอื้อต่อการพัฒนา 

1. มีห้องปฏิบัติ 
การหุ่นยนต์ที่
พร้อม เป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วนมีความ
สะดวกต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2.มีห้องปฏิบตั ิ
การหุ่นยนต์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม 
การเรยีนการ
สอน 
3. ผู้ใช้มีความ 
พึงพอใจต่อ
สภาพ แวดล้อม
ของห้องหุ่นยนต์
ที่เอื้อต่อการ

ปรับปรุงห้อง
หุ่นยนต์ขนาด
พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า  
81 ตร.ม. 
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงพ้ืน 
และฝา้ห้อง 
2. ปรับปรุงทาสี
ผนังห้อง 
3. ติดตั้งตู้ โตะ๊ 
เคาน์เตอร์ และ
เก้าอี ้
4. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
5. อุปกรณ์
ประกอบการเรียน 
การสอน 
6. ประตูหน้าตา่ง 

1.ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจ  
ตอ่สภาพ 
แวดล้อม  

1. นักเรียนและครู
ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
หุ่นยนต์ได้มีความ
สวยงาม เป็น 
ระเบียบเป็นสดัส่วน 
มีความสะดวกต่อ 
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2.ครูใช้ห้องปฏิบัติ 
การหุ่นยนตม์ี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม      
การเรยีนการสอน 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การเรยีนการสอน 
4. ผูส้อนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอนได ้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

พัฒนาการเรียน 
การสอน 
4. ผูส้อนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการปฏิบัติ
หนา้ที่ สามารถ
ปฏิบัติการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 โครงการปรับปรุง 
ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร ์
(อาคารมิ่งเมือง) 
 

1. เพื่อให้ห้อง 
ปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอรไ์ด้มี
ความเป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วน 
มีความสะดวกต่อ
การจัดการเรยีน
การสอน 
2.เ พื่อให้ห้อง 
ปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม 
การเรยีนการสอน 
3. เพื่อให้ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจ 
ต่อสภาพแวดลอ้ม
ของห้อง 
คอมพิวเตอร์ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาการ
เรียน การสอน 
4. ผูส้อนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอนได ้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์
ที่มีความเป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วน มีความ 
สะดวกต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. มีห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม 
การเรยีนการ
สอน 
3. ผู้ใช้มีความ 
พึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม
ของห้อง  
คอมพิวเตอร์ที่
เอื้อต่อการ 
พัฒนาการเรียน 
การสอน 
4. ผูส้อนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร ์
อาคารมิ่งเมือง 
เพื่อรองรับ 
การย้ายห้อง
คอมพิวเตอร ์
อาคารผ่องโกมล 
(เนื่องจากปรับ
อาคารผ่องโกมล 
เป็นโรงยิม) 
ประกอบด้วย 
งานย้ายอุปกรณ ์
1. ย้ายอุปกรณ์
เครือข่ายห้อง 
เซิร์ฟเวอร์ พร้อม
ตดิตั้ง 
2. ย้ายสายใยแก้ว
นำแสงพร้อม 
เชื่อมต่อใหม ่
3. ย้ายสายแลนด์
ทีใ่ช้รับส่งข้อมูล
ภายในเครือข่าย 
พร้อมเข้าสายใหม ่
4. ย้ายอุปกรณ์
เครือข่ายจากห้อง
เดิมไปติดตั้งใหม ่
ณ อาคารมิ่งเมือง 
5. ติดตั้งแผงรวม
และกระจาย 
พร้อมอุปกรณส์าย
กระจายอุปกรณ์ 
2 ชุด 

1. ร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ 
ต่อสภาพ 
แวดล้อมของ 
ห้องเอื้อต่อ 
การพฒันาการ
เรียนการสอน 
๒. ร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ
มีความพงึพอใจ 
ต่อความสะดวก 
สบายเพื่อใช้
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนเองได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 
๓. ร้อยละ 80
ของนักเรียน
และครู โรงเรียน
เทศบาลเมือง 
ภูเก็ต มีความพึง
พอใจห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์
ที่มอีุปกรณ์
ทันสมัย และ
สามารถใช้งาน 
ได ้

1. นักเรียนและครู
ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
ได้มีความมเป็น
ระเบียบ เป็นสดัส่วน
มีความสะดวกต่อ 
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2. ครูใช้ห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม      
การเรยีนการสอน 
๓. นักเรียนและครู
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ตมี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ม ี
อุปกรณ์ทนัสมัยและ
สามารถใช้งานได ้
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
6. ติดตั้ง เชื่อมต่อ
สายในแผง
กระจายสายแลนด์
ในตู้จัดเก็บ
อุปกรณ์ทั้งหมด
งานทุบ ขยายห้อง 
1. ทุบขยายห้อง 
เรียนเดิม 
(ห้องธุรการ / ห้อง
ประชุมเล็ก) ก่อ
ผนังด้วยอิฐมวล
เบาพร้อมฉาบ
เรียบ และทาสี
งานปรับปรุง
เปลี่ยนผนัง 
หน้าห้อง. 
2. ปรับแถบล่าง
จากเดิมเป็นก่อ
ผนังด้วยอิฐมวล
เบาพร้อมฉาบ
เรียบ และทาส ี
ช่วงบนติดตั้ง
กรอบอลูมิเนยีม 
และกระจก 
งานติดตั้งตู้เก็บ
อุปกรณเ์ครือข่าย
สำหรับห้องคอมฯ 
งานติดตั้งสาย
แลนด์ตดิตั้งสาย
แลนด์ในห้องคอม 
พร้อมใส่รางครอบ
สายตดิตั้งสาย 
สัญญาณ และราง
ใหม่ (บางส่วน) 
ติดตั้งเมนทไ์ฟ 
3. ติดตั้งเมนท์ไฟ 
สำหรับตู ้
อุปกรณ์ห้อง
คอมพิวเตอร ์
4. ติดตั้งเมนทไ์ฟ
สำหรับตู้เวิร์ฟ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
เวอร์ พร้อมระบบ 
กราวน์งาน
เดินสาย เดินสาย
ใยแก้วนำแสงชนิด 
6 แกน เช่ือมโยง 
จากตู้จัดเก็บ
เซิร์ฟเวอรไ์ปห้อง 
เรียนคอมพิวเตอร ์
รวมงานเช่ือมต่อ
สายตดิตั้งช้ันวาง
รองเท้า 

5 โครงการปรับปรุง
ห้องภาษาอังกฤษ 
IEP 

เพื่อจัดสถานท่ีให้
เหมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศ
ที่ดีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

มีสถานท่ีให ้
เหมาะสมกับ
วิชาที่เรียนมี
บรรยากาศที่ดี
เอือ้ต่อการ
เรียนรู้และเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ครูบุคลากรและ
นักเรียนห้อง 
โครงการ IEP    
ป.1-ป.6 
มีห้องเรียนที่
เอือ้อำนวยต่อ 
การเรยีนให้
เหมาะสมกับการ 
เรียนการสอนของ
ครูและนักเรียน
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงผนัง 
ฝ้า ทาส ี
2. ปรับปรุงประตู
เข้า ออก 
3. จัดซื้อตูเ้ก็บ
อุปกรณ ์
4. ตู้ โตะ๊ เก้าอี้ 
นักเรียน 
5. โตะ๊ - เก้าอี้คร ู
6. ติดตั้งกระดาน
อัจฉริยะ 

๑. ร้อยละ 80
ของครูบุคลากร
และนักเรียน
ห้องโครงการ 
IEP ป.1-ป.6 
มีความพึงพอใจ  
ต่อห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียน
ใหเ้หมาะสมกับ 
การเรยีนการ
สอนของครูและ 
นักเรียน 

1. นักเรียนไดร้ับ 
การสนับสนุน 
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2. นักเรียนมีสถานท่ี
ทีเ่หมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศท่ี
ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และเกดิประโยชน์
สูงสุด 

6 โครงการปรับปรุง
ห้องภาษาอังกฤษ 
EP 
 

1. เพื่อจัดสถานท่ี
ให้เหมาะสมกับ
วิชาที่เรียนมี
บรรยากาศที่ดีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้และ
เกิดประโยชน์
สงูสุด 

มีสถานท่ีให ้
เหมาะสมกับ
วิชาที่เรียนมี
บรรยากาศที่ดี
เอื้อต่อการ
เรียนรู้และเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ครูบุคลากรและ
นักเรียนห้อง 
โครงการ EP ม.1 
- ม.6 มีห้องเรียน
ที่เออำนวยต่อ 
การเรยีนให้
เหมาะสมกับการ 
เรียนการสอนของ

๑. ร้อยละ 80
ของครูบุคลากร
และนักเรียน
ห้องโครงการ 
EP ม.1-ม.6 
มีความพึงพอใจ  
ต่อห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียน

1. นักเรียนไดร้ับ 
การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. นักเรียนมีสถานท่ี
ทีเ่หมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศท่ี
ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ครูและนักเรียน
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงผนัง 
ฝ้า ทาส ี
2. ปรับปรุงประตู
เข้า ออก 
3. จัดซื้อตูเ้ก็บ
อุปกรณ ์
4. ตู้ โตะ๊ เก้าอี้ 
นักเรียน 
5. โตะ๊ - เก้าอี้คร ู
6. ติดตั้งกระดาน
อัจฉริยะ 

ใหเ้หมาะสมกับ 
การเรยีนการ
สอนของครูและ 
นักเรียน 

และเกดิประโยชน์
สูงสุด 

7 โครงการพัฒนา 
ห้องปฏิบัติการ 
ทางภาษา 

1. เพื่อให้ผู้เรียน  
มีห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาที่
สามารถใช้งานได ้
๒. เพื่อส่งเสริม
การจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการ
สอน 

- ปรับปรุงห้อง 
ปฏิบัติการทาง 
ภาษา 
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงผนัง 
ฝ้า ทาส ี
2. ปรับปรุงประตู
เข้า ออก 
3. จัดซื้อตูเ้ก็บ
อุปกรณ ์
4. ตู้ โตะ๊ เก้าอี้ 
นักเรียน 
5. โตะ๊ - เก้าอี้คร ู
6. ติดตั้งกระดาน
อัจฉริยะ 
7. ติดตั้งหูฟัง 
และเครื่องเสียง 

- - 

8 โครงการห้องมินิ
เธียร์เตอร ์
 

1. เพื่อบริการสื่อ
การสอนสื่อสารคดี
ภาพยนต์และสื่อ 
อื่นๆ 
2. เพือ่ประชุม
อบรม สัมมนา 
3. เพื่อจัดการ
เรียนการสอน 
ทีท่ันสมัยและมี
ประสิทธภิาพ 

- พัฒนาห้องเรียน
มินิเธียรเ์ตอร ์
ประกอบด้วย 
1. ค่าอุปกรณ ์
- จอ 
- เครื่องฉาย 
- คอมพิวเตอร ์
- เครื่องเสียง 
- ค่าติดตั้ง 
- อุปกรณ์อื่น ๆ  
2.ปรับปรุงห้อง 

- - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
- เก้าอี ้
- ไฟฟ้า แสงสว่าง 
3. ปรับพื้นห้อง 
ฝ้าเพดาน 
ฝาผนัง 
4. ปรับปรุงประตู
ทางเข้า ออก 

9 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 
เพื่อการเรยีนการ
สอน 

1. เพื่อจัดสร้าง
และพัฒนา 
นวัตกรรม 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู ้
2. เพื่อให้นักเรียน
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำหรับการเรียนรู ้

- พัฒนาห้องเรียน
ปฏิบัติการ 
เพื่อการเรยีน  
การสอน 
ประกอบด้วย 
1. ค่าอุปกรณ ์
- จอ 
- เครื่องฉาย 
- คอมพิวเตอร ์
- เครื่องเสียง 
- ค่าติดตั้ง 
- อุปกรณ์อื่น ๆ 

- - 

10 โครงการปรับปรุง 
ห้องวัดผลและ
ประเมินผล 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
งานวิชาการให้ม ี
ประสิทธิภาพตาม
ขอบข่ายภารกิจ
ของงาน 

- ปรับปรุงห้อง
วัดผลและ
ประเมินผล 
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุง   
เคาร์เตอรส์ำหรับ 
การติดต่อของ
นักเรียนและ 
ผู้ปกครอง 
2. ติดตั้งสาย
แลนด์ในห้อง 
พร้อมใส่รางครอบ
สายสำหรับ
เชื่อมต่อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ทุก
ตัวเข้าด้วยกัน 
3. จัดซื้อแฟ้ม
จัดเก็บเอกสาร 
 
 
 
 

- - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
11 โครงการพัฒนาห้อง

พยาบาล 
๑.เพื่อพัฒนาห้อง
พยาบาลให้มี
ครุภณัฑ์และวัสดุ
ที่ได้มาตรฐานเพื่อ
ให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยแก่
ผู้เรยีน ครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียน 
๒.เพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การให้บริการด้าน
สุขอนามัยที่ได้
มาตรฐานกรม
อนามัย 

- เชิงปริมาณ 
1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ทางการ
แพทย์ ดังต่อไปนี ้
- เตียงผู้ป่วย แบบ 
3 ไกมือหมุน  
-ทีน่อน 
Polyurethane 
Foam Medical 
Grade 
- หมอน ผ้าคลุม 
ผ้าห่ม 
- ติดตั้งผ้ามา่น
กันแสง 
- ราวพร้อม
ผ้าม่านกั้นเตียง 
ปฐมพยาบาล ฉาก
กั้นห้องและอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
- เครื่องปรับ 
อากาศชนิดแขวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 
36000 บีทีย ู
เชิงคุณภาพ 
2. ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน 
ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครองต่อการ
ใช้บริการของงาน
อนามัยโรงเรียน 
 

- - 

12 โครงการปรับปรุง
ห้องสหการ
โรงเรียน 
 
 

1. เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการ
งานสหการ
โรงเรียนใหม้ี
ระบบและรวดเร็ว 
2. เพื่อปรับปรุง
ระบบการบริการ
จำหน่ายสินค้าที่
หลากหลาย
รายงานยอดขาย 

- 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
1. รายการสินค้า
ทีว่างจำหน่ายที่
เพิม่ขึ้น 
2. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยยอดขาย/
ปีที่เพ่ิมขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
3. ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน 

- 
โครงการใหม ่

- 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
จำนวนสินค้า
คงเหลือได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 
3. เพื่อปรับปรุง
ห้องสหการ
โรงเรียนใหม้ีความ
พร้อมให้บริการแก่ 
นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
ผู้ปกครองในการ
ใช้บริการ งาน
สหการโรงเรยีน 
สร้างความพึงพอใจ
แก่ นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
ผู้ปกครองในการใช้
บริการ งานสหการ
โรงเรียน 

ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครองต่อการ
ใช้บริการงาน
สหการโรงเรยีน 
4. ระดับความถูก
ต้องของรายงาน
ยอดขาย ยอด
สินคา้คงเหลือ 
 

13 โครงการปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วนมีความ
สะดวกต่อการ
จัดการเรียนรู ้
2.เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงาน
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เชิงปริมาณ 
1. มีศูนย์การ
เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพยีงเพิ่มขึ้น  
1 ศูนย์ 
ประกอบด้วย 
1) โรงเรือนเพาะ
เห็ด 
2) แปลงสาธติ
การเกษตร 
3) บ่อเลี้ยงปลา 
4) สวนสมุนไพร 
5) ห้อง
นิทรรศการศูนย์
การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
6) ทางเท้าภายใน
ศูนย์ 
เชิงคุณภาพ 
2. ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน 
ครู บุคลากร
ผู้ปกครอง และ

- - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
บุคคลภายนอกที่
สนใจตอ่การใช้
บริการศูนย์การ
เรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพยีง
ในโรงเรียน 

14 โครงการพัฒนา 
สวนหย่อม 

๑. เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
สวยงามปลอดภัย 
น่าอยู่ 
๒. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรูภ้ายใน
โรงเรียน 
๓. เพื่อเพ่ิมพืน้ท่ีสี
เขียวให้กับ
โรงเรียน 
 
 

- เชิงปริมาณ 
1. ปรับปรุง
สวนหย่อมบริเวณ
1) ลานไทร
ทางเข้า 
2) บริเวณหลัง
อาคารชลพฤกษา 
3) บริเวณหน้า
อาคารมิ่งเมือง 
และกระถางต้นไม้
ในบริเวณโรงเรยีน 
เชิงคุณภาพ 
2. มีสวนหย่อมที่
สวยงามปลอดภัย 
น่าอยู่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และเพิ่ม
พื้นที่สีเขยีวภายใน
โรงเรียน เป็นท่ีพึง
พอใจของนักเรียน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

- - 

15 โครงการจดัทำป้าย
นิเทศผลงาน
โรงเรียน 

๑. เพื่อจัดป้าย
ประชาสมัพันธ์
ผลงานนักเรียน 
ครู และโรงเรียน 
๒. ผู้ปกครอง
รับทราบข้อมลู
และส่งบตุรหลาน
เข้าเรียนมากขึ้น 

- เชิงปริมาณ 
1. จัดทำป้าย
นิเทศผลงาน
นักเรียนบรเิวณ
หน้าโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
2. มีป้าย
ประชาสมัพันธ์
ผลงานท่ีสวยงาม 
คงทน ผู้มีส่วน

- - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
เกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับในคุณภาพ
ของนักเรียน 
บุคลากร และ
โรงเรียน 

16 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมมิ่งเมือง 

๑. เพื่อปรับปรุง
ห้องห้องประชุม
มิ่งเมืองให้สวยงาม 
เหมาะสมต่อการ
ใช้งานต่างๆ 
๒. เพือ่ให้ครูมหี้อง
สำหรับทำ
กิจกรรมการเรียน
การสอนและ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
๓. เพื่อใช้รองรับ
การประชุมทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

- เชิงปริมาณ 
1. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า 
๒. ปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศ 
3. ปรับปรุงระบบ
เครื่องเสยีง 
๔. ปรับปรุงระบบ
ฝ้าเพดาน 
๕. ปรับปรุงบาน
ประตู และ
หน้าต่าง 
๖. ทาสีภายใน 
๗. ตู้เก็บอุปกรณ์
ตกแต่งภายใน 
เชิงคุณภาพ 
8. ความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชนต่อการใช้
ประโยชน์ของห้อง
ประชุมมิ่งเมือง
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 
 

- - 

17 
 

โครงการปรับปรุง
และต่อเติมรั้ว
โรงเรียน 

๑. เพื่อความ
ปลอดภัยของ
นักเรียนและ
ทรัพย์สนิของ
โรงเรียน 
๒.เพื่อให้โรงเรียน
มีความเรียบร้อย
และสวยงาม 

- เชิงปริมาณ 
1. จัดสร้างรั้ว
เหล็กดา้นข้าง
กำแพงด้านซ้าย
และขวาพร้อม
ทาสีซ่อมแซมและ
ทาสีรั้วกำแพง
ด้านหน้าโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
2. โรงเรียนมรีั้วท่ี

- - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มีมาตรฐาน 
ปลอดภัยตามหลัก
วิศวกรรม 
3. นักเรียน ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความพึง
พอใจต่อการดูแล
รักษาความ
ปลอดภัยภายใน
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 

18 โครงการปรับปรุง
ห้องสำนักงาน 

1. ห้องสำนักงาน
มีความสวยงาม
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน 

- เชิงปริมาณ 
1. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
๒. ปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศ 
๓. จัดทำตู้ช้ันเก็บ
เอกสาร 
๔. ปรับปรุงประตู
และหน้าต่าง 
๕. ทาสภีายใน 
๖. ปิดกระจกช่อง
ลมป้องกัน
เครื่องปรับอากาศ
สูญเสียความเย็น 
๗. ติดตั้งทีวี
สื่อสารระบบวงจร
ปิดในโรงเรยีน 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้
มาติดต่อราชการ 
มีความพึงพอใจ
ตอ่การใหบ้ริการ
ห้องสำนักงาน
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 
 
 

- - 



แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570) 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต 

152 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
19 โครงการจดัทำป้าย

บอกห้องเรียน ห้อง
พิเศษ และสถานท่ี
ในโรงเรียน 

๑. เพื่อจัดทำป้าย 
ห้องเรียนห้อง
พิเศษ และสถานท่ี
ในโรงเรียน 
๒. เพื่อเป็น
ประโยชน์และ
สะดวกแก่การใช้
งานของนักเรียน
ครู บุคลากรใน
โรงเรียนและผู้มา
ติดต่อ 

- 1. เพือ่จัดทำป้าย
ห้องเรียน ห้อง
พิเศษ และสถานท่ี
ในโรงเรียนให้ครบ 
ร้อยละ 100 

- - 

20 โครงการจดัทำป้าย
แผนผังโรงเรียน 

๑. เพื่อจัดทำป้าย
แสดงตำแหน่ง
แผนผังของ
โรงเรียน 
๒. เพื่อความมี
ประโยชน์และ
สะดวกต่อ
ผู้ปกครองหรือผู้
มาติดต่อราชการ 

- เชิงปริมาณ 
1. จำนวนป้าย
แสดงตำแหน่ง
แผนผังของ
โรงเรียนตำแหน่ง
ตึก อาคาร
ห้องเรียน 
ห้องปฎิบัติการ
สนามกีฬา และ
อื่นๆ ของแต่ละ
อาคาร 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้
มาติดต่อราชการ 
พึงพอใจต่อการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสถานทีใ่น
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 

- - 

21 โครงการติดตั้ง
กระดานดำ 
กระดานไวท์บอร์ด 
และกระดานชาน
อ้อยในห้องเรียน 

๑. เพื่อให้นักเรียน
และครมูีสื่อในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของ
ห้องเรียนท่ีไดร้ับ
การติดตั้งกระดาน
ดำ กระดานไวท์
บอร์ด กระดาน
ชานอ้อยใน
ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 

- - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องพึง
พอใจต่อการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อ
การศึกษาประจำ
ห้องเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต 

22 โครงการติดตั้ง
ผ้าม่านประจำ
ห้องเรียน 

๑. เพื่อป้องกัน
แสงแดดส่องเข้า
มาในห้องเรียน 
๒. เพื่อให้ครู
สามารถใช้สื่อโป
รเจกเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- เขิงปริมาณ 
1. จำนวน
ห้องเรียนขั้น ป.๑ 
ถึง ม.๖ และ
ห้องปฏิบัติการที่
ติดตั้งผา่นม่าน 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องพึง
พอใจต่อการติดตั้ง
ผา้ม่านประจำ
ห้องเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต 

- - 

23 โครงการจดัซื้อโตะ๊
เก้าอี้ครูประจำ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัตกิาร
ต่างๆ 
 

๑. เพื่อให้การ
จัดการเรียนการ
สอนของครูมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ครูมโีต๊ะ
สำหรับใช้สอนเกบ็
อุปกรณ์การเรียน
และ 

- เขิงปริมาณ 
1. จำนวนโตะ๊ 
เก้าอี้ครูประจำ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
เพิ่มขึ้น  
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียน ครู  
บุคลากร และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อสภาพ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 

- - 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
24 โครงการจดัซื้อโตะ๊

สาธิตและตูเ้ก็บ
อุปกรณ์ประจำ
ห้องเคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา 

๑. เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
สาธิตและตูเ้ก็บ
อุปกรณ์
วิทยาศาสตร ์
๒. เพื่อห้องเรียนมี
ความพร้อม
สำหรับใช้จัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

- เขิงปริมาณ 
1. จำนวนโตะ๊
สาธิตและตูเ้ก็บ
อุปกรณ์ประจำ
ห้องเคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยาเพิ่มขึ้น  
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียน ครู  
บุคลากร และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อสภาพ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 

- - 
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือขา่ยในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.2  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์แหลง่เรียนรู้ และอาคารสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
5 โครงการซ่อมแซม

ระบบ โซล่าเซลล์ให้
สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได ้

1. เพื่อดูแลระบบ
โซล่าเซลล์  
2. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลา่
เซล) ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบ
โซล่าเซลล์
บริเวณด้านหน้า
ห้องสมุดและ
อุปกรณ์ศูนย์
การเรยีนรู้การ
อนุรักษ์พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้
สมมารถใช้งาน
ได้ จำนวน 1 
แห่ง 
ศูนย์การเรียนรู้
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมี
ความสามารถ
ในการให้บริการ
ด้านความรูด้้าน
การผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากแสงอาทติย ์
โรงเรียน
สามารถ
นำกระแสไฟ้ฟ้า
ที่ผลิตจาก
พลังงาน
แสงอาทิตย์มา
ใช้ทดแทน
กระแสไฟฟ้า
ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 

1. จำนวนระบบ
โซล่าเซลล์บรเิวณ
ดา้นหน้าและด้าน
ในห้องสมุดที่ไดร้ับ
การซ่อมแซม 
2. จำนวนแหล่ง
เรียนรูด้้านการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
3. ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน 
ครู บุคลากรและผู้
ที่สนใจต่อการใช้
บริการศูนย์การ
เรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม 

- ระบบการผลติ
กระแสไฟฟ้าจาก
พลังงาน
แสงอาทิตย์
บริเวณห้องสมุด
ได้รับการ
ซ่อมแซม จำนวน 
1 งาน 
- โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ตมศีูนย์การ
เรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงาน
แสงอาทิตย์ที่
สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าและ
ให้ความรู้แก่ผู้ที่
สนใจ 
- สามารถนำ
กระแสไฟฟ้าที่
ผลิตจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปใช้
ให้แสงสว่างแก่
ห้องสมุดรวมถึง
ทางเดินอาคารมิ่ง
เมืองช้ัน 1   

-โรงเรียนสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรูด้้าน
การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ด้าน
การนำพลังงาน
แสงอาทิตย์มาผลติ
เป็นกระแสไฟฟ้าแกผู่้
ที่สนใจ 
-โรงเรียนสามารถลด
ภาระคา่ใช้จา่ยด้าน
พลังงาน โดยนำ
กระแสไฟฟ้าทีผ่ลิต
ได้มาใช้ประโยชน์
ภายในห้องสมดุและ
ทางเดินอาคารมิ่ง
เมือง ช้ัน1 
- เนื่องจากแผงโซล่า
เซลล์มกีารใช้งานเป็น
เวลานานมากกว่า 
10 ปี ทำให้
ประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าที่ลดลง 
สวนทางกับปริมาณ
ความต้องการใช้
กระแสไฟฟ้าของ
โรงเรียนท่ีเพิ่มขึ้น จึง
ควรเปลีย่นอุปกรณ์
เพื่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าทุก 10 
ปี และควรเพิ่ม
จำนวนแผงอุปกรณ์
ให้เพียงพอต่อการใช้
งาน 

11 โครงการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์เพื่อ
การศึกษา 

๑. เพื่อการสำรวจ
และตรวจสอบ
ความชำรุด 
บกพร่องของ 
ครุภณัฑ์ทางการ

ผลจากการ
สำรวจและ
ตรวจสอบความ
ชำรุด บกพร่อง
ของครุภัณฑ์ทาง

เชิงปริมาณ 
1. งานพัสดุ
สามารถ
ดำเนินการสำรวจ
ตรวจสอบความ

 
1. ครภุัณฑ์ที่
ชำรุดเสยีหายให้
ใช้งานไดด้ ีมี
ประสิทธิภาพ

การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และ
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับการศึกษาที่มี
ความสะดวก และ
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ศึกษา ซึ่งจะ
นำไปสู่  การ
ซ่อมแซม และ
บำรุงรักษาให้มี
การใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  
2. เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๓. เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายและลด
งบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และอะไหล่ หากมี
การตรวจสอบ 
บำรุงรักษา
ครุภณัฑ์ทางการ
ศึกษาของทาง
ราชการ 

การศึกษา พบว่า 
ครุภณัฑ์ชำรุด
ทั้งหมด 1๖ 
รายการ จำแนก
ได้ ดังนี ้
- ครุภัณฑ์
สำนกังาน 9 
รายการ 
- ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง  5  
รายการ  
- ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่  1  
รายการ 
- ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์    
1 รายการ 
2. ผลจากการ
สอบถามความ
พึงพอใจของครู
และบุคลากร 
พบว่า ครุภัณฑ์มี
ประสิทธิภาพ
เหมาะแก่การ
ปฏิบัติงาน ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์เป็น
ที่พอใจ ระดับ
มาก 
3. ครภุัณฑ์บาง
รายการสามารถ
ซ่อมไดโ้ดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
พัดลมตดิเพดาน 
ทำให้ลด
ค่าใช้จ่ายและลด
งบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ์

ชำรุด และ
ดำเนินการ
ซ่อมแซมใหอ้ยู่ใน
สภาพปกติ ร้อย
ละ 85 
เชิงคุณภาพ   
2. นักเรียน ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อ
ครุภณัฑ์ทาง
การศึกษาของ
โรงเรียนที่ใช้ใน
ราชการด้าน
ประสิทธิภาพการ
ใช้งาน ระดับมาก 
 
3. กระบวนการ
สำรวจ ตรวจสอบ 
การจ้างซ่อมแซม 
การตรวจรับงาน
จ้าง การทำบัญชี
ซ่อมบำรุงครภุัณฑ์ 
การรายงานพัสดุ 
การแทงจำหน่าย
พัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560 และ
ระเบียบตา่งๆ    
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ต่อการใช้งาน
ของทางราชการ 
มีความสะดวก 
และพร้อมใช้
งาน 
 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อ
ครุภณัฑ์ทาง
การศึกษาของ
โรงเรียนที่ใช้ใน
ราชการด้าน
ประสิทธิภาพ
การใช้งาน 
ระดับด ี
3. กระบวนการ
สำรวจ ตรวจสอบ 
การจ้างซ่อมแซม 
การตรวจรับงาน
จ้าง การทำบัญชี
ซ่อมบำรุงครภุัณฑ์ 
การรายงานพัสดุ 
การแทงจำหน่าย
พัสดถูุกต้องตาม
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วย
การจัดซือ้จดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560 และ
ระเบียบตา่งๆ    
ทีเ่กี่ยวข้องจาก
รายงานผลการ
ตรวจสอบติดตาม 
ของงาน
ตรวจสอบภายใน 
สำนัก งาน
เทศบาลนคร
ภูเก็ต 

พร้อมใช้งาน 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และ
งานในหน้าท่ีอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 
1. การวางแผน
ปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบครุภณัฑ์ที่
ต้องได้รับการ
บำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม เพื่อขอตั้ง
งบประมาณให้
เพียงพอตอ่ค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

2.  แนะนำวธีิการใช้
งานและการ
บำรุงรักษาให้แก่
ผู้ใช้งาน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและลด
งบประมาณในการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง 
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ยุทธศาสตรท์ี่  6 การน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยทุธ์ที่ 6.1  น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการโรงเรยีน 

พอเพียงท้องถิ่น 
๑.เพื่อให้ผูเ้รียน 
มีทักษะชวีิต 
ในการเรียนและ 
การประกอบอาชีพ 
สามารถดำรงชีวิต
อยู่ได้อย่างพอเพียง 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียน
ตระหนักถึง
ความสำคญัและ
การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
ต่อชีวิตประจำวัน 
๓.เพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกอบ
อาชีพและการ 
ดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถพัฒนา
ชุมชนได้ตาม
ศักยภาพ และ
ชุมชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจกรรม 
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอพียง 

๑.ผูเ้รียนม ี
ทักษะชีวิตใน 
การเรยีนและ 
การประกอบ
อาชีพ สามารถ 
ดำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างพอเพียง 
๒.ผูเ้รียน
ตระหนักถึง
ความสำคญัและ
การประยุกต์ใช้ 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียงต่อ
ชีวิตประจำวนั 
๓.นักเรยีนมี
แนวทางในการ 
ประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวติ
ตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียง 
๔.ผูเ้รียน
สามารถพัฒนา 
ชุมชนได้ตาม
ศักยภาพและ
ชุมชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุน 
กิจกรรมตาม
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
โครงการโรงเรยีน  
พอเพียงท้องถิ่น  
2.ระดับความพึง
พอใจของผู้ที่ 
เข้ามามสี่วนร่วม  
ในการสนับสนุน 
กิจกรรมโครงการ 
โรงเรียนพอเพยีง 
ท้องถิ่น 

1. นักเรียน 
เข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียพอเพยีง
ท้องถิน่  
ร้อยละ 80 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนร่วม  
ในการสนับสนุน 
กิจกรรมโครงการ 
โรงเรียนพอเพยีง 
ท้องถิ่น  
อยู่ในระดบัด ี

 

2 โครงการ ๕ ส. 
Big Cleaning Day 

๑.เพื่อส่งเสรมิ 
ให้นักเรียนและ
บุคลากรมีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒.เพื่อทำความ
สะอาด อุปกรณ์ 

๑.นักเรยีน 
และบุคลากร 
มีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒.โรงเรียน 
มีความสะอาด 

๑. ร้อยละของ  
นักเรียนและ  
บุคลากรที่เข้าร่วม  
โครงการ ๕ ส. 
Big Cleaning Day 
๒.ระดับความ  
พึงพอใจต่อ   

๑.นักเรยีนและ  
บุคลากรเข้าร่วม  
โครงการ ๕ ส. 
Big Cleaning Day 
ร้อยละ 90 
๒.ความพึงพอใจ
ต่อความสะอาด  
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
สิ่งของ และ 
สถานท่ี ใหเ้อื้อต่อ
การใช้งาน 
3.เพื่อให้โรงเรียน
น่าอยู่ น่าดู น่า
มอง 

อุปกรณ์ สิ่งของ 
และสถานท่ี 
เอื้อต่อการใช้งาน 
3.โรงเรียน น่า
อยูน่่าดู น่ามอง 

ความสะอาด  
อุปกรณ์ สิ่งของ  
และสถานท่ี  
เอือ้ต่อการใช้งาน 

อุปกรณ์ สิ่งของ  
และสถานท่ี  
เอื้อต่อการใช้งาน 
อยู่ในระดับด ี

3 โครงการตลาดนัด 
วิถีพอเพียง 

๑.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.เพื่อให้นักเรยีน
มีทักษะอาชีพและ
สามารถปฏิบัต ิ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นำไปสู่การปฏิบตั ิ
ในชีวิตจริงได ้
๓.เพื่อให้นักเรยีนมี
จิตสำนึก 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.นักเรยีน 
มคีวามรู ้
ความเข้าใจ  
ในหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.นักเรยีน 
มีทักษะอาชีพและ
สามารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
นำไปสู่การปฏิบตั ิ
ในชีวิตจริงได ้
๓.นักเรยีน 
มจีิตสำนึก 
การอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

๑.ร้อยละของ 
นักเรียนที่มี  
ความรู้ความเข้าใจ  
ในหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
๒.ร้อยละของ 
นักเรียนมีทักษะ 
อาชีพและสามารถ 
ปฏิบัติตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรสั 
โควิด 2019 

ควรปรับช่วงเวลา
ดำเนินกิจกรรมให้
ตรงกับวันสิ่งแวดล้อม 
5 มิถุนายน 

4 โครงการโรงเรยีน
ธนาคาร 

๑.เพื่อให้นักเรยีน
รู้จักประหยัด  
อดออม และ 
สามารถดำรงชีวิต
ตามพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการบริหาร 
บริการ และ 
การทำงาน 
อย่างมีขั้นตอน 
๓.เพื่อส่งเสรมิ 
ให้นักเรียนมเีงินเก็บ 
และนำเงินมาใช้ 
เมื่อจำเป็น 

๑.นักเรยีนรู้จัก
ประหยดัอดออม 
และสามารถ 
ดำรงชีวิต 
ตาพระราชดำร ิ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
๒.นักเรยีนได้ฝึก
ทักษะการบริหาร 
บริการ และ 
การทำงาน 
อย่างมีขั้นตอน 
๓.นักเรยีน 
มเีงินเก็บและ 
นำเงินมาใช้เมื่อ
จำเป็น 

๑.ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
โครงการโรงเรยีน
ธนาคาร  
๒.ระดับ  
ความพึงพอใจตอ่  
ผู้ใช้บริการ  
โรงเรียนธนาคาร 

๑. นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ
โรงเรียนธนาคาร 
ร้อยละ 80  
๒. ความพึงพอใจ
ต่อผู้ใช้บริการ  
โรงเรียนธนาคาร 
อยู่ในระดับด ี
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ยุทธศาสตรท์ี่  6 การน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6.2  โรงเรียนต้นแบบการประหยัดพลงังานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการอนุรักษ์

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อสร้าง
จิตสำนึกในการ 
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ
๓.เป็นแหล่งเรยีนรู้
ในการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.นักเรยีน 
มีความรู ้
ความเข้าใจ 
ในการอนรุักษ ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
2.นักเรยีน 
มจีิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์
พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทาง 
พระราชดำร ิ
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
๓.โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ใน
การอนุรักษ์ 
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

1.ร้อยละ 
ของนักเรียนที่มี
ความรู้ความเข้าใจ 
ในการอนุรักษ์ 
พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง 
พระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ระดับ 
ความพึงพอใจ 
ต่อแหล่งเรยีนรู ้
ในการอนุรักษ ์
พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง 
พระราชดำริ
เศรษฐกจิพอเพียง 

1.นักเรยีนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
อนุรักษพ์ลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง 
พระราชดำริ
เศรษฐกจิพอเพียง 
ร้อยละ 85 
๓.ความพึงพอใจ 
ต่อแหล่งเรยีนรู ้
ในการอนุรักษ ์
พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง 
พระราชดำริ
เศรษฐกจิพอเพียง 
อยู่ในระดับด ี

 

2 โครงการ 
นักประดษิฐ์ 
รุ่นใหม ่

๑.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทาง 
การลดปริมาณขยะ 
และการนำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ 
๒.เพื่อส่งเสรมิ 
ให้นักเรียนเกดิ 
ความสร้างสรรค์
ในการออกแบบ

๑.นักเรยีน 
มีความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทาง 
การลดปริมาณ
ขยะและ 
การนำขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน ์
๒.นักเรยีนเกิด

๑.ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
กิจกรรมสร้างสรรค์  
สิ่งประดิษฐ์จาก 
วัสดุเหลือใช้  
๒.ระดับ 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักประดิษฐ์รุ่น
ใหม ่

๑.นักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์  
สิ่งประดิษฐ์จาก 
วัสดุเหลือใช้  
ร้อยละ 80 
๒.ความพึงพอใจ
ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการนัก
ประดิษฐร์ุ่นใหม่  
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
และประดิษฐ์ 
สิ่งประดิษฐ ์
จากวัสดุเหลือใช้ 
เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 
3.เพื่อปลูกฝงั
จิตสำนึกในการ 
อนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ 
และประดิษฐ์
สิ่งประดษิฐ์ 
จากวัสดุเหลือ
ใช้เพือ่รักษา 
สิ่งแวดล้อม 
3.นักเรยีนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน 
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

อยู่ในระดับด ี

 
   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักการบริหารคุณภาพ                  
มีการวางแผน (Plan: P) ลงมือปฎิบัติ  (Do: D) ตรวจสอบทบทวน  (Check: C) และพัฒนา (Act: A) อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปมาตรฐานการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคน
ดี คนเก่ง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการ
เรียนการสอนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือส่งให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีจิตรัก
ธรรมชาติ รว่มมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตนิสัยที่ดีในการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง มีการนำขยะที่คัดแยกมาเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และนำรายได้ไปพัฒนาห้องเรียน 
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อถือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี             
   ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ NT = 44.81  
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา โดยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET = 59.71 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา (ยกเว้นวิชา
คณิตศาสตร์) โดยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET = 37.32 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านมี
วินัย ผลสำเร็จทีไ่ด้รับเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา มีผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี         
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   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  
 

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

สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    มีคุณภาพระดับ  ดี 
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บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 

 ในรอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 โรงเรียนเทศบาลเมือง
ภูเก็ต สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล มี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

1.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความ
เป็นพลโลก 
 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ  

๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ  
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
จิต ที่ด ี

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

กลยุทธ์ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 

๒.  ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้ได้
มาตรฐาน 

๒.๑  สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๒.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ครูมืออาชีพ 
 

- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

2.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจ 
 

- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 

๓.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากระบวนการ
บริหารสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐานสากล 

๓.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

3.2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4. ยุทธศาสตร์การ
จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรทาง
การศึกษาให้เพียงพอ
และมีคุณภาพ 

4.1 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

4.2 สร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

4.3 ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 

- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

5.  ยุทธศาสตร์การ
ยกระดับการมีส่วน
ร่วมของภาคี
เครือข่ายอย่างย่ังยืน 

5.1 สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษา 
 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

5.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการ
ให้บริการชุมชน 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

6. ยุทธศาสตร์ การ
น้อมนำแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.1 การการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

6.2 โรงเรียนต้นแบบการประหยัดพลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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บทที่ ๔ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต มีโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖7 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖8 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖9 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕70 

รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล มี
ศักยภาพเป็นพลโลก 
 

            

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนา
นักเรียนให้มีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
ค่านิยมหลักของคนไทย
และความเป็นพลโลก 
 

13 1,247,000 13 1,247,000 13 1,247,000 13 1,247,000 13 1,247,000 13 6,235,000 

กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนา
นักเรียนให้มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนบรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 
 

10 500,000 10 500,000 10 500,000 10 500,000 10 500,000 10 2,500,000 

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมให้
นักเรียนมสีุขนิสยั สุขภาพ
กาย จิต ท่ีด ี
 
 

10 4,110,000 10 4,110,000 10 4,110,000 10 4,110,000 10 4,110,000 10 20,550,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖7 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖8 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖9 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕70 

รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนา
นักเรียนให้มสีมรรถนะ
สำคัญและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
 

6 1,880,000 6 1,880,000 6 1,880,000 6 1,880,000 6 1,880,000 6 9,400,000 

กลยุทธ์ ๑.๕ พัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามศักยภาพสู่
มาตรฐานสากล 
 

10 9,951,000 10 9,951,000 10 9,951,000 10 9,951,000 10 9,951,000 10 49,755,000 

รวม 49 17,688,000 49 17,688,000 49 17,688,000 49 17,688,000 49 17,688,000 49 88,440,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้ได้มาตรฐาน 
 

            

กลยุทธ์ ๒.๑ สรรหาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

5    3,908,000  5    3,908,000  5    3,908,000  5    3,908,000  5    3,908,000  5 19,540,000  

กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 สู่ครู   มืออาชีพ 
 

4 1,220,000 4 1,220,000 4 1,220,000 4 1,220,000 4 1,220,000 4 6,100,000 

กลยุทธ์ ๒.๓ พัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม และ
เสรมิสร้างขวัญกำลังใจ 
 
 

4    207,000  4    207,000  4    207,000  4    207,000  4    207,000  4   1,035,000  

รวม 13 5,335,000 13 5,335,000 13 5,335,000 13 5,335,000 13 5,335,000 13 26,675,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖7 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖8 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖9 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕70 

รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนากระบวนการ
บริหารสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐานสากล 
 

            

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
 

9 143,000 9 143,000 9 143,000 9 143,000 9 143,000 9 715,000 

กลยุทธ์ ๓.๒ พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให้มีคุณภาพ 
 

5 29,000 5 29,000 5 29,000 5 29,000 5 29,000 5 145,000 

รวม 21 1,996,000 21 1,996,000 21 2,001,000 21 2,006,000 21 2,006,000 21 10,005,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษา
ให้เพียงพอและมี
คุณภาพ 
 

            

กลยุทธ์ 4.1 จัดหา
ทรัพยากรทางการศึกษา
ให้เพียงพอ/เหมาะสม
และมีคณุภาพ 
 

7 1,805,000 7 1,795,000 7 1,795,000 7 1,795,000 7 1,795,000 7 8,995,000 

กลยุทธ์ 4.2  สร้างและ
พัฒนาอาคาร สถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้

19 10,810,000 19 10,810,000 19 10,910,000 19 10,910,000 19 10,910,000 19 54,350,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖7 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖8 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖9 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕70 

รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้
ภาคีเครือ ข่ายทางการ
ศึกษา 
กลยุทธ์ 4.3 ซ่อมแซม
ปรับปรุง บำรุงรักษา
ครุภณัฑ์ แหล่งเรียนรู้
และอาคารสถานท่ี 

23 19,230,000 23 19,430,000 23 19,430,000 23 19,430,000 23 19,430,000 23 96,950,000 

รวม 49 31,845,000 49 32,035,000 49 32,135,000 49 32,135,000 49 32,135,000 49 160,295,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายอย่าง
ยั่งยืน 
 

            

กลยุทธ์ ๕.๑ สร้างความ
เข้มแข็งของผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษา 
 

10 518,000 10 518,000 10 518,000 10 518,000 10 518,000 10 2,590,000 

กลยุทธ์ ๕.2 พัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธ์และ
การให้บริการชุมชน 
 

5 185,000 5 185,000 5 185,000 5 185,000 5 185,000 5 925,000 

รวม 15 703,000 15 703,000 15 703,000 15 703,000 15 703,000 15 351,5000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖7 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖8 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖9 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕70 

รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ ๖.๑  พัฒนา
โรงเรียนใหเ้ป็นต้นแบบ
การประหยัดพลังงาน
และการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

4 112,500 4 114,500 4 117,500 4 117,500 4 117,500 4 579,500 

กลยุทธ์ ๖.๒  น้อมนำ
แนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

2 155,000  2 155,000  2 155,000  2 155,000  2 155,000  2 775,000  

รวม 6 267,500 6 269,500 6 272,500 6 272,500 6 272,500 6 1,354,500 
รวมท้ังสิ้น 146 56,010,500 146 56,202,500 146 56,305,500 146 56,305,500 146 56,305,500 146 281,139,500 

 



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้  -กิจกรรมทัศนศึกษา 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละของนักเรียน 1.นักเรียนได้เรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่ง จากประสบการณ์จริง แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ต (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ท่ีมีความภูมิใจ จากประสบการณ์จริง งานพัฒนา
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เกิดการเรียนรู้แบบองนค์รวม ให้แก่นักเรียนช้ัน ป.1-6 ในท้องถ่ินและ เกิดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
 และน าไปใช้ประโยชน์ได้ ม.1-2 , ม.4-6 ความเป็นไทย แบบองค์รวม สามารถ นางประภาพร/

2.เพ่ือน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน  -จัดกิจกรรมทัศนศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ได้ หน.สายช้ัน  
มาประยุกต์ใช้ในการจัด แหล่งเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 2.นักเรียนน าภูมิปัญญา
กระบวนการเรียนรู้และเกิด และต่างจังหวัดให้แก่นักเรียน ท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ใน
ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน ช้ัน ม.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจ และเกิดทัศนคติท่ีดี
ในท้องถ่ินและความเป็นไทย

2 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของนักเรียน 1.นักเรียนมี ฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้เรียน ส่งเสริมการรัก นิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า ให้แก่ นักรียน ช้ัน ป.1-ม.6 (รายได้สถานศึกษา (รายได้สถานศึกษา (รายได้สถานศึกษา (รายได้สถานศึกษา (รายได้สถานศึกษา ท่ีมีคุณลักษณะและ นิสัยรักการอ่านการค้นคว้า งานห้องสมุด
การอ่าน 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก ดังน้ี /งบประมาณเทศบาล /งบประมาณเทศบาล /งบประมาณเทศบาล /งบประมาณเทศบาล /งบประมาณเทศบาล ค่านิยมท่ีดีตาม 2.นักเรียนรู้จักใช้ นางสาวรัตนศิริ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 1. กิจกรรมป้ายนิเทศ ท่ีสถานศึกษา เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นายธงไท อินทผลา
และมีความคิดสร้างสรรค์ 2. กิจกรรมเท่ียงสร้างสรรค์ ก าหนด และมีความคิดสร้างสรรค์
3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ 3. กิจกรรมยอดนักเขียน 3.นักเรียนเกิดทักษะ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. กิจกรรมสถิติยอดนักอ่าน ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ประจ าเดือน
และค่านิยมท่ีดี 5. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

6. กิจกรรมหนังสือสัญจร
7. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
8. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.1- 1



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3 โครงการจัดการเรียนรู้ ปรับ 1.เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้าน 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ

พ้ืนฐานนักเรียนใหม่ เตรียมความพร้อมในการเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีมีความ มีทักษะความรู้พ้ืนฐาน งานโครงการ
ส าหรับนักเรียนใหม่ คณิตศาสตร์ และกิจกรรม สามารถในการอ่าน การเรียน ช้ัน ป.1 ห้องเรียนพิเศษ
2.เพ่ือพัฒนาความสามารถ นันทนาการให้นักเรียน เขียน ส่ือสาร 2.นักเรียนมีความสามารถ นางสาวกฤตญา
การอ่าน การเรียน และ  -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และคิดค านวณ การอ่าน การเขียนและ นางสาวปิญาภรณ์
การส่ือสาร  -ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 การส่ือสารผ่านเกณฑ์
3.เพ่ือฝึกการยอมรับการปฏิบัติ  -ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2.ร้อยละของ 3.นักเรียนมีความสุข
ตามกฎระเบียบและ นักเรียนท่ียอมรับท่ี ในการเรียนและอยู่ในสังคม
การอยู่ร่วมกัน จะอยู่ร่วมกันบน โรงเรียน

ความแตกต่างและ
หลากหลาย

4 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ 1. นักเรียนมีคุณธรรมและ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน ด้านคุณธรรม มีคุณธรรมและค่านิยม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียน ป.1-ม.6 ค่านิยมอันพึงประสงค์ งานกิจการนักเรียน
จริยธรรม และค่านิยมอัน อันพึงประสงค์ และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมและ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
พึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด แก่นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 ค่านิยมอันพึง 2.นักเรียนมีทักษะ

2.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ โดยมีกิจกรรมดังน้ี ประสงค์ตามท่ี การใช้ชีวิตในสังคม
การใช้ชีวิตในสังคม 1. กิจกรรมคุณธรรม สถานศึกษาก าหนด ได้อย่างเหมาะสมและ
ได้อย่างเหมาะสมและ นักเรียนแกนน าหน้าเสาธง 2.ร้อยละของ เป็นแบบอย่างท่ีดีได้
เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 2. กิจกรรมคุณธรรมในช้ันเรียน นักเรียน ป.1-ม.6 3.นักเรียนได้รับการ
3.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียติเด็กดี 3. เด็กดีมีคุณธรรม มีทักษะการใช้ชีวิต ยกย่องเชิดชูเกียติเด็กดี
มีคุณธรรมเสริมสร้าง 4. กิจกรรมค่านิยมแห่งความซ่ือสัตย์ ในสังคมได้อย่าง มีคุณธรรมเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักเรียน 5.กิจกรรมสอบนักธรรม เหมาะสมและ แรงบันดาลใจให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของความมีคุณธรรม 6.กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรภัญะ เป็นแบบอย่างท่ีดี เห็นคุณค่าของความ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และบรรยายธรรม 3.ร้อยละของนักเรียน มีคุณธรรม  
ท่ีได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียติเด็กดี
มีคุณธรรม

5 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1. เพ่ือส่งเสริม โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ 1. นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน ด้านคุณธรรม ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนระดับช้ัน อันพึงประสงค์ตามท่ี งานกิจการนักเรียน
จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร อันพึงประสงค์ตามท่ี และค่านิยมอันพึงประสงค์ ป.1 , ม.1 , ม.4 สถานศึกษาก าหนด

สถานศึกษาก าหนด ผ่านกิจกรรมค่าย ดังน้ี มีคุณธรรม ค่านิยม 2.นักเรียนมีทักษะ
2.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ 1. กิจกรรมค่ายพุทธบุตร อันพึงประสงค์ตาม การใช้ชีวิตในสังคม
การใช้ชีวิตในสังคม นักเรียนระดับช้ัน ป.4 ท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 2.ร้อยละของ ยอมรับและอยู่ร่วมกัน
ยอมรับและอยู่ร่วมกัน ธรรมะจาริณีนักเรียนช้ัน ม.1 นักเรียนระดับช้ัน บนความต่างระหว่างบุคคล
บนความต่างระหว่างบุคคล และนักเรียนระดับช้ัน ม.4 ป.1 , ม.1 , ม.4 ด้านเช้ือชาติ ศาสนา 
ด้านเช้ือชาติ ศาสนา ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต มีทักษะการใช้ชีวิต 3.นักเรียนมีจิตส านึก
3.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียน ได้อย่างถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ เหมาะสมยอมรับ น าไปเป็นแนวทางในการ
น าไปเป็นแนวทางในการ และอยู่ร่วมกัน ด าเนินชีวิต
ด าเนินชีวิต บนความต่าง

ระหว่างบุคคลด้าน

เช้ือชาติศาสนา 

3.ร้อยละของ

นักเรียนระดับช้ัน 
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ป.1 , ม.1 , ม.4

มีจิตส านึกคุณธรรม

จริยธรรมน าไปเป็น

แนวทางในการ

ด าเนินชีวิต

6 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณลักษะอันพึงประสงค์ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียน ป.1-ม.6 อันพึงประสงค์ตามท่ี งานกิจการนักเรียน
อันพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีคุณธรรมและ สถานศึกษาก าหนด
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ค่านิยมอันพึงประสงค์ 2.นักเรียนเห็นคุณค่าของ

เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ตามท่ีสถานศึกษา ความเป็นไทยมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย ก าหนด ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี 2.ร้อยละของ และประเพณีไทย
3.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ 1.กิจกรรมการเรียน นักเรียน ป.1-ม.6 3.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
มีกิริยาดี มารยาทดี พูดจาดี การสอนการฝึกปฏิบัติในคาบ เห็นคุณค่าของ มีกิริยาดี มารยาทดี พูดจาดี
และประพฤติดี อบรมระเบียบวินัยสายช้ัน ความเป็นไทย และประพฤติดี

2.กิจกรรมประกวด มีส่วนร่วมในการ
มารยาทไทยในโรงเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรม
3.กิจกรรมส่งนักเรียน และประเพณีไทย
ร่วมประกวดมารยาทไทย 3.ร้อยละของ
กับหน่ายงานต่างๆ นักเรียน ป.1-ม.6

มีกิริยาดีมารยาทดี 
พูดจาดีและประพฤติดี

1.1- 4



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

7 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป4 - ม.6 17,000      17,000      17,000      17,000      17,000      1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีคุณธรรม ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ มีคุณธรรมเคารพในกฏกติกา มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียน ป.4-ม.6 เคารพในกฏกติกา งานกิจการนักเรียน
อันพึงประสงค์ ของโรงเรียนมีคุณลักษณะและ เคารพในกฏกติกาของโรงเรียน มีคุณธรรม ของโรงเรียน มีคุณลักษณะ
กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ี เคารพในกฏกติกา และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ก าหนด สถานศึกษาก าหนด ของโรงเรียน สถานศึกษาก าหนด

2.เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมดังน้ี มีคุณลักษณะและ 2.นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเลือกต้ังสภานักเรียน 1.กิจกรรมเลือกต้ัง ค่านิยมท่ีดีตามท่ี ในการเลือกต้ังสภานักเรียน
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับ สภานักเรียน สถานศึกษาก าหนด เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตย 2.กิจกรรมประดับ 2.ร้อยละของ ประชาธิปไตย
จากประสบการณ์ตรง ปลอกแขนสภานักเรียน นักเรียน ป.4-ม.6 จากประสบการณ์ตรง
และได้ท าหน้าท่ีพลเมือง 3.กิจกรรมอบรม มีส่วนร่วมในการ และได้ท าหน้าท่ีพลเมือง
ตามหลักประชาธิปไตย สภานักเรียน เลือกต้ังสภานักเรียน ตามหลักประชาธิปไตย
3.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มี 4.กิจกรรมหน้าเสาธง เกิดการเรียนรู้ 3.นักเรียนมีทักษะ
ทักษะความเป็นผู้น าท่ีดี 5.กิจกรรมมอบเกียรติบัตร เก่ียวกับ ความเป็นผู้น าท่ีดีสามารถ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ สภานักเรียน ประชาธิปไตย น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ในการพัฒนาตนเองพัฒนางาน 3.ร้อยละของ พัฒนาตนเองพัฒนางาน
ได้อย่างเหมาะสม นักเรียน ป.4-ม.6 ได้อย่างเหมาะสม

มีทักษะความเป็น
ผู้น าท่ีดี สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเอง

พัฒนางาน
ได้อย่างเหมาะสม

1.1- 5



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

8 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000      1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีคุณธรรม ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ มีคุณธรรมเคารพในกฏกติกา มีคุณธรรมเคารพในกฏกติกา (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียน ป.1-ม.6 เคารพในกฏกติกาของ งานปกครอง
อันพึงประสงค์ ของโรงเรียนมีคุณลักษณะและ ของโรงเรียนมีคุณลักษณะและ มีคุณธรรม เคารพ โรงเรียนมีคุณลักษณะ
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา ในกฏกติกาของ และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
วินัยนักเรียน ก าหนด ก าหนด ผ่านกิจกรรมดังน้ี โรงเรียน สถานศึกษาก าหนด

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 1.กิจกรรมส่งเสริม มีคุณลักษณะและ 2.นักเรียนยอมรับและ
ยอมรับและอยู่ร่วมกัน ระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดีตามท่ี อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
บนความแตกต่างระหว่างบุคคล 1.1 ตรวจผมทุกวันจันทร์ สถานศึกษาก าหนด ระหว่างบุคคล มีพฤติกรรม
มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมสามารถ สัปดาห์แรกของเดือน 2.ร้อยละของ ท่ีเหมาะสม สามารถอยู่ใน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 1.2 ตรวจเช็คความ นักเรียน ป.1-ม.6 สังคมได้อย่างมีความสุข
3.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี เรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกาย ยอมรับ อยู่ร่วมกัน 3.นักเรียนมีระเบียบวินัย
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม 1.3 บันทึกการมาสาย บนความแตกต่าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 2.กิจกรรมอบรม ระหว่างบุคคล ของโรงเรียน

ระเบียบวินัยสายช้ัน มีพฤติกรรมท่ีเ
3.กิจกรรมอบรมกฎหมาย หมาะสม
ในชีวิตประจ าวัน สามารถอยู่ในสังคม

4.กิจกรรมส่งเสริม ได้อย่างมีความสุข
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ 3.ร้อยละของ
 ทุกวันท่ี ๓๐ ของเดือน นักเรียน ป.1-ม.6
5.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน มีระเบียบวินัย

ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของ
โรงเรียน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

9 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีคุณธรรม ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ มีคุณธรรมเคารพในกฏกติกา มีคุณธรรมเคารพในกฏกติกา (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนมีคุณธรรม เคารพในกฏกติกาของ งานปกครอง
อันพึงประสงค์ ของโรงเรียนมีคุณลักษณะและ ของโรงเรียนมีคุณลักษณะและ เคารพในกฏกติกา โรงเรียนมีคุณลักษณะและ
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา ของโรงเรียน ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

รณรงค์และป้องกันยาเสพติดก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย ก าหนดและมีสุขภาพกาย มีคุณลักษณะและ ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย

ในโรงเรียน และวัฒนธรรมอันดีของสังคม สุขภาพจิตท่ีดีปลอดภัย ค่านิยมท่ีดีตามท่ี และวัฒนธรรมอันดีของสังคม

2.เพ่ืองส่งเสริมให้นักเรียน จากส่ิงเสพติดทุกประเภท สถานศึกษาก าหนด 2.นักเรียนมีสุขภาพกาย
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผ่านกิจกรรมดังน้ี โดยไม่ขัดกับ  สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม
อารมณ์ สังคมและแสดงออก 1.กิจกรรมอบรมป้องกัน กฎหมายวัฒนธรรม ท่ีดีและแสดงออกได้อย่าง
อย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกับ แก้ไขปัญหายาเสพติด อันดีของสังคม เหมาะสม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ผู้อ่ืนอย่างมีความสุข นักเรียนสายช้ัน ม๒ 2.ร้อยละของนักเรียน ได้อย่างมีความสุข
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 2.กิจกรรมต ารวจแดร์ มีสุขภาพกายสุขภาพจิต 3.นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลเสีย นักเรียนสายช้ัน ป.๖ อารมณ์สังคมท่ีดี ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ของส่ิงเสพติดทีมีต่อชีวิต 3.กิจกรรมบูรณาการ แสดงออกอย่าง ผลเสียของส่ิงเสพติด
และสามารถปฏิบัติตน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เหมาะสม ท่ีมีต่อชีวิตและสามารถ
ให้ปลอดภัยจากส่ิงเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด 3.ร้อยละของ ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
ทุกประเภท นักเรียน ป.1-ม.6 ส่ิงเสพติดทุกประเภท

มีความรู้ความเข้าใจ

ตระหนักถึงผลเสีย
ของส่ิงเสพติดและ
สามารถปฎิบัติตน
ให้ปลอดภัยจาก
ส่ิงเสพติดทุกประเภท
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม งานกิจการนักเรียน
อันพึงประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย และค่านิยมท่ีดี เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นไปตามเป้าหมาย ก าหนด
ของชาติ 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี ท่ีสถานศึกษาก าหนด 2.นักเรียนยอมรับและ

ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชน 2.ร้อยละของ อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า นักเรียนยอมรับ ระหว่างบุคคลในด้าน
ในด้าน เช้ือชาติ ศาสนา สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ และอยู่ร่วมกัน  เช้ือชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี พระบรมราชินี บนความแตกต่าง วัฒนธรรม ประเพณี
3.เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก 2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชน ระหว่างบุคคลในด้าน 3.นักเรียนรู้จัก
วันส าคัญต่างๆของชาติ มพรรษาพระบาทสมเด็จ เช้ือชาติ ศาสนา วันส าคัญต่างๆของชาติ
มีการแสดงออกท่ีดี ถูกต้อง พระปรเมนทรรามาธิปบดี วัฒนธรรม ประเพณี มีการแสดงออกท่ีดี ถูกต้อง
และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 3.ร้อยละของ และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้
4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและ 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา นักเรียนรู้จัก 4.นักเรียนมีจิตส านึกและ
ค่านิยมท่ีดีให้แก่นักเรียน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ วันส าคัญต่างๆ ค่านิยมท่ีดีในการธ ารงไว้ซ่ึง
ในการธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ พระบรมราชินีนาถพระบรม ของชาติ มีการ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ราชชนนีพันปีหลวง แสดงออกท่ีดี
และวันแม่แห่งชาติ เป็นแบบอย่างท่ีดี
4. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 3.ร้อยละของ
5. วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนมีจิตส านึก

ค่านิยมท่ีดีธ ารงไว้
ซ่ึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

11 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม งานกิจการนักเรียน
อันพึงประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย และค่านิยมท่ีดี เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นไปตามเป้าหมาย ก าหนด
ทางศาสนา 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน ท่ีสถานศึกษาก าหนด 2.นักเรียนยอมรับและ

ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.ร้อยละของ อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน เช้ือชาติ ศาสนา นักเรียนยอมรับ ระหว่างบุคคลในด้าน
ในด้าน เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และอยู่ร่วมกัน  เช้ือชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี บนความแตกต่าง วัฒนธรรม ประเพณี
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 1. กิจกรรมวันมาฆบูชา ระหว่างบุคคลในด้าน 3.นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและทราบถึงประวัติ 1.1เข้าร่วมเวียนเทียน เช้ือชาติ ศาสนา ความเข้าใจและทราบถึง
ความเป็นมาของวันส าคัญ 1.2บูรณากลุ่มสาระสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติความเป็นมาของ
ในพระพุทธศาสนา 1.3ตักบาตรอาหารแห้ง 3.ร้อยละของ วันส าคัญในพระพุทธศาสนา

4. เพ่ือปลูกฝังจิตใจ และความ 2.กิจกรรมวันวิสาขบูชา นักเรียนมีความเข้าใจ 4. นักเรียนมีความศรัทธา
ศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดม่ันใน 3.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ทราบถึงประวัติ ยึดม่ันในพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนา มีส่วนร่วมสืบสาน และวันเข้าพรรษา ความเป็นมาวันส าคัญ  มีส่วนร่วมสืบสานรักษา
รักษาขนบธรรมเนียม 3.1กิจกรรมหล่อเทียน ในพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ประเพณีอันดีงามของไทย 3.2กิจกรรมสมโภชเทียน 4.ร้อยละของ อันดีงามของไทย

3.3กิจกรรมถวายเทียน นักเรียนมีความ
ศรัทธา มีส่วนร่วม
รักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม
ของไทย
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

12 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม งานกิจการนักเรียน
อันพึงประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย และค่านิยมท่ีดี เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นไปตามเป้าหมาย ก าหนด
และประเพณีไทยและ 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ท่ีสถานศึกษาก าหนด 2.นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ประเพณีท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 2.ร้อยละของ ความเป็นไทยมีส่วนร่วมใน

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนเห็นคุณค่า การอนุรักษ์วัฒนธรรม
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ในด้านภาษา วัฒนธรรม ของความเป็นไทย และประเพณี ภูมิปัญญา
ไทย และท้องถ่ิน ประเพณี มีส่วนร่วมในการ ของไทยและท้องถ่ิน
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี การอนุรักษ์วัฒนธรรม 3.นักเรียนยอมรับและ
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 1.กิจกรรมไหว้ครู ประเพณีไทย อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.กิจกรรมประเพณี 3.ร้อยละของ ระหว่างบุคคลในด้านภาษา

ในด้านภาษา วัฒนธรรม ลอยกระทง นักเรียนยอมรับ วัฒนธรรม ประเพณี
ประเพณี 3.กิจกรรมวันครู อยู่ร่วมกันบนความ 4.นักเรียนทราบถึง
4.เพ่ือให้นักเรียนทราบถึง 4.กิจกรรมวันสงกรานต์ แตกต่างในด้านภาษา วัฒนธรรมและประเพณีไทย

วัฒนธรรมและประเพณีไทย 5.กิจกรรมวันพ้อต่อ วัฒนธรรม ประเพณี มีการแสดงออกท่ีถูกต้อง
มีการแสดงออกท่ีถูกต้อง 6.กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ 4.ร้อยละของ และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้
และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 7.กิจกรรมตรุษจีน นักเรียนทราบถึง

ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต วัฒนธรรม
ประเพณีไทยมี
การแสดงออก
ท่ีถูกต้องและเป็น
แบบอย่างท่ีดีได้
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

13 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามท่ี มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 อันพึงประสงค์ตามท่ี งานกิจการนักเรียน
อันพึงประสงค์ สถานศึกษาก าหนด เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา มีคุณลักษณะ สถานศึกษาก าหนด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ก าหนด มีระเบียบวินัย มีน้ าใจ อันพึงประสงค์ 2.นักเรียนมีความรู้
และยุวกาชาด ความเข้าใจฝึกประสบการณ์ มีความสามัคคี บ าเพ็ญประโยชน์ ตามท่ีสถานศึกษา ความเข้าใจได้ฝึก

ผ่านกิจกรรมเดินทางไกล ต่อส่วนรวม ผ่านกิจกรรมดังน้ี ก าหนด ประสบการณ์ผ่านกิจกรรม
และเข้าค่ายพักแรม 1.กิจกรรมเดินทางไกล 2.ร้อยละของ เดินทางไกลและ
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 2.กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 เข้าค่ายพักแรม
มีระเบียบวินัยมีน้ าใจ 3.กิจกรรมวันสถาปณา มีความรู้ความเข้าใจ 3.นักเรียนมีระเบียบวินัย
มีความสามัคคี ลูกเสือ ฝึกประสบการณ์ มีน้ าใจ มีความสามัคคี 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 4.กิจกรรมวัน ผ่านกิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
และเติบโตเป็นเยาวชนท่ีดี วันมหาธีรราชเจ้า เดินทางไกลและ ส่วนรวมและเติบโตเป็น
ของชาติ 5.กิจกรรมเข้าประจ าหมู่ เข้าค่ายพักแรม เยาวชนท่ีดีของชาติ

ยุวกาชาด/ 3.ร้อยละของ
เข้าประจ ากองลูกเสือ นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3

6.ประกวดสวนสนาม มีระเบียบวินัย
7.บ าเพ็ญประโยชน์ มีน้ าใจ  

มีความสามัคคี
บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวมและ
เติบโตเป็นเยาวชน
ท่ีดีของชาติ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือส่งเสริมทักษะการเขียน จัดกิจกรรมดพ่ือนกระดับ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีพัฒนาการ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีมี ด้านการเขียน การอ่าน งานกลุ่มสาระ
มากข้ึน ภาษาไทยของนักเรียน ความสามารถ และการส่ือสารท่ีดีข้ึน และพัฒนา
2.เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรัก ช้ัน ป.1-ม.6 ดังน้ี การอ่าน การเขียน 2.นักเรียนมีนิสัย กระบวนการ
การเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อ 1.กิจกรรมเขียนตามค าบอก และการส่ือสาร รักการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดี เรียนรู้
การเรียนวิชาภาษาไทย 2.กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย นางสาวนรีรัตน์ 
3.เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้ 3.กิจกรรมวันภาษาไทย ของสถานศึกษา 3.นักเรียนสามารถน า นายส าราญ
จากการพัฒนาทักษะการเรียน 4.กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2.ร้อยละของผู้เรียน ความรู้ท่ีได้รับจาก
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ การพัฒนาทักษะการเรียน

ทางการเรียน ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

ตามค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

1.2 - 1



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนสามารถเขียน ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา เขียนสะกดค าศัพท์ ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.1-ม.6 (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนช้ัน ป.1-6 สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ งานกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ท่ีเข้าร่วม ได้ถูกต้องและมีผลสัมฤทธ์ิ และพัฒนา

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ได้รับการพัฒนาทักษะ กิจกรรมสามารถ ทางการเรียนสูงข้ึน กระบวนการ
2.เพ่ือให้นักเรียนมี การเขียนค าศัพท์และ เขียนค าศัพท์ได้ 2.นักเรียนมี เรียนรู้
ความกล้าแสดงออกและมี การเรียนรู้ในเร่ืองวัฒนธรรม ตามเกณฑ์ ความกล้าแสดงออกและมี นางสาวกุสุมาลย์ 
โอกาสได้ฝึกทักษะทางภาษา และวันส าคัญของเจ้าของภาษา 2.ร้อยละของ โอกาสได้ฝึกทักษะทางภาษา นางจิรัชญา
3.เพ่ือให้นักเรียนได้เกิด ดังน้ี นักเรียนท่ีมี 3.นักเรียนมีทัศนคติ
ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา 1. กิจกรรม Dictation ผลสัมฤทธ์ิทาง ท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.1- ป.6 การเรียนกลุ่มสาระ วิชาภาษาอังกฤษ
4.เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ในเร่ือง 2.กิจกรรม English Today การเรียนรู้ 4.นักเรียนได้เรียนรู้ในเร่ือง
วัฒนธรรมและวันส าคัญของ ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.4 -ม.6 ภาษาอังกฤษตาม วัฒนธรรมและวันส าคัญ
เจ้าของภาษา 3.กิจกรรม Let's enjoy ค่าเป้าหมายท่ี ของเจ้าของภาษา

a Christmas Day สถานศึกษาก าหนด

ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.1-ม.6 3.ร้อยละ 80 

ของนักเรียน
ช้ัน ป.1-ม.6 เรียนรู้

ในเร่ืองวัฒนธรรม
และวันส าคัญของ
เจ้าของภาษา
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

3 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนเกิดทักษะและ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการคิดค านวณ ทางคณิตศาสตร์ ดังน้ี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีมีความ กระบวนการทาง งานกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.กิจกรรมคิดเลขเร็ว ช้ัน ป.1-6 สามารถในการคิด คณิตศาสตร์และสามารถ และพัฒนา

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 2.กิจกรรมทักษะคิดค านวณ/ ค านวณ น ามาใช้ในการเรียนได้ กระบวนการ
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา คิดวิเคราะห์ ช้ัน ม.1-6 2.ร้อยละของ 2.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ เรียนรู้
ก าหนด นักเรียนท่ีมี ทางคณิตศาสตร์เป็นไปตาม นายสุนทร 

ผลสัมฤทธ์ิทาง เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด นางสาวณัฐหทัย
การเรียนคณิตศาสตร์

ตามเป้าหมายท่ี

สถานศึกษาก าหนด
4 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีความสามารถ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการคิดวิเคราะห์ คิด ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีมีความ ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง งานกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย ผ่านกระบวนการเรียนการสอน สามารถในการคิด มีวิจารณญาณ อภิปราย และพัฒนา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ โดยเน้นทักษะกระบวนการ วิเคราะห์ คิดอย่าง แลกเปล่ียนความคิดเห็น กระบวนการ
แก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ระดับ มีวิจารญาณ และแก้ปัญหาได้ เรียนรู้
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง ช้ัน ป.1-ม.6 ดังน้ี อภิปรายแลกเปล่ียน 2.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง นางสาวนงลักษณ์
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ความคิดเห็น และ การเรียนกลุ่มสาระ นางสาวกรองจิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร แก้ปัญหาได้ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
ช้ัน ป.1-ม.6 ตามเป้าหมายท่ี วิทยาศาสตร์น่ารู้ 2.ร้อยละของ และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 3.กิจกรรมส่งเสริมทักษะ นักเรียนท่ีมีผล สถานศึกษาก าหนด

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สัมฤทธ์ิทางการเรียน 3.นักเรียนเข้าใจทักษะ
4.กิจกรรมการแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทางวิชาการระดับจังหวัด และเทคโนโลยี และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน

1.2 - 3



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ระดับภาค และระดับประเทศ ตามเป้าหมายท่ี ชีวิตประจ าวัน
สถานศึกษาก าหนด 4.นักเรียนเกิดเจตคติและ

จิตวิทยาศาสตร์
5 โครงการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง จัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เรียน 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน งานกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและ สังคมศึกษา ศาสนาและ ช้ัน ป.1 - ม.6 ดังน้ี ทางการเรียนกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
วัฒนธรรม วัฒนธรรม ตามเป้าหมาย 1.กิจกรรมสอนซ่อมเสริม สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กระบวนการ

ท่ีสถานศึกษาก าหนด 2.กิจกรรมแข่งขันทักษะ สังคมศึกษา ศาสนา ศาสนา และวัฒนธรรมของ เรียนรู้
ทางวิชาการ และวัฒนธรรม เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี นางมณฑิตา   

ตามเป้าหมายท่ี สถานศึกษาก าหนด นางวีราภรณ์
สถานศึกษาก าหนด 2.นักเรียนมีความพร้อม

ในการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันต่างๆ

6 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.จัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละของผู้เรียน 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทางการเรียนกลุ่มสาระ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) มีผลสัมฤทธ์ิทาง ทางการเรียน งานกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา การเรียนรู้สุขศึกษาและ กับสุขภาวะทางร่างกาย ดังน้ี การเรียนกลุ่มสาระ กล่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนา

พลศึกษาตามเป้าหมายท่ี  1) กิจกรรมเติมความรู้ การเรียนรู้สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา กระบวนการ
สถานศึกษาก าหนด  2) กิจกรรมวันต่อต้าน ตามเป้าหมายท่ี เป็นไปตามเกณฑ์ เรียนรู้
2.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะ ยาเสพติด สถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด นายกิตติพงศ์
ทางร่างกาย  3) กิจกรรมแอโรบิค 2.ร้อยละของผู้เรียน 2.นักเรียนมีสุขภาวะทาง

 4) กิจกรรมแข่งขันทักษะ ท่ีมีสุขภาวะทาง ร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์
ทางวิชาการ ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ 3.นักเรียนมีความพร้อม

สมส่วน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

7 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ จัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับดังน้ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละของผู้เรียน 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทางการเรียนของนักเรียน 1.จัดกิจกรรมฝึกทักษะ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) มีผลสัมฤทธ์ิทาง ทางการเรียน งานกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บูรณาการการเรียนทัศนศิลป์ การเรียนกลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และพัฒนา
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล และ การเรียนรู้ศิลปะ เป็นไปตามเกณฑ์ กระบวน
ก าหนด นาฏศิลป์ ตามเป้าหมายท่ี ท่ีสถานศึกษาก าหนด การเรียนรู้
2.เพ่ือให้นักเรียนมี 2.จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน  สถานศึกษาก าหนด 2.นักเรียนมีคุณลักษณะ นายคเชนทร์ 
คุณลักษะณะและค่านิยมท่ีดี 2.ร้อยละของ และค่านิยมท่ีดีผ่านเกณฑ์ นางสาววาสนา
3.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ นักเรียนท่ีมี ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ความสามารถด้านทัศนศิลป์ คุณลักษณะและ 3.นักเรียนได้รับการพัฒนา
ดนตรี และนาฏศิลป์ ค่านิยมท่ีดีตามท่ี ตนเองตามศักยภาพ

สถานศึกษา 4.นักเรียนสามารถน า
ก าหนด ความรู้ความสามารถ

ไปปรับใช้ในชีวิตได้
8 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของนักเรียน 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ฝ่ายบริหารวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทางการเรียนกลุ่มสาระ บูรณาการการเรียนวิชาการงาน (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง ทางการเรียนกลุ่มสาระ งานกลุ่มสาระ
 ู้การงานอาชีพ การเรียนรู้การงานอาชีพ อาชีพ ให้แก่นักเรียนช้ัน การเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ และพัฒนา

ของนักเรียนกลุ่มสาระการงาน ป.1-ม.6 ดังน้ี การเรียนรู้การงาน ตามค่าเป้าหมายของ กระบวนการ
อาชีพตามเป้าหมายท่ี 1.กิจกรรมการจัดโต๊ะหมู่บูชา อาชีพตามเป้าหมาย สถานศึกษา เรียนรู้
สถานศึกษาก าหนด 2.กิจกรรมประกวดกระทง ท่ีสถานศึกษาก าหนด 2.นักเรียนมีความรู้ นางสาวสมฤทัย
2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ใบตองสด 2.ร้อยละของนักเรียน ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อ นางสาวสุภารัตน์
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี 3.กิจกรรมแข่งขันทักษะ ท่ีมีความรู้ทักษะ งานอาชีพ
ต่องานอาชีพ วิชาการ พ้ืนฐานและเจตคติ

ท่ีดีต่องานอาชีพ

1.2 - 5



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

9 โครงการกิจกรรม 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เรียน 1.ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ฝ่ายบริหารวิชาการ

พัฒนาผู้เรียน ศักยภาพให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ตามรูปแบบของกิจกรรม (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ตามความสนใจ ความถนัด งานกลุ่มสาระ
กิจกรรมตามความสนใจ ดังน้ี พัฒนาผู้เรียน และความต้องการของ และพัฒนา
ความถนัด และความต้องการ 1.กิจกรรมชุมนุม ผ่านเกณฑ์ตามท่ี ตนเอง รวมท้ังเป็น กระบวนการ
ของตนเอง นักเรียนช้ัน ป.1-ม.6 สถานศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา เรียนรู้
2.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 2.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   ก าหนด ศักยภาพของผู้เรียนตาม นายธนธร 
ระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า - จัดกิจกรรมลูกเสือ ความสนใจ ความถนัด และ นางสาวจันจิรา
ผู้ตามท่ีดี และมี นักเรียนช้ัน ป.1-6 ความต้องการได้อย่างมี นางสาวปราณี 
ความรับผิดชอบ มีทักษะ - จัดกิจกรรมลูกเสือ ประสิทธิภาพ นายเจษฎา 
การท างาน ร่วมกัน รู้จัก เนตรนารีนักเรียนช้ัน ม.1-3 2.ผู้เรียนมีระเบียบวินัย นายเฉลิมพล
แก้ปัญหามีเหตุผลมีการตัดสินใจ 3.กิจกรรมยุวกาชาด มีความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี
ท่ีเหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน นักเรียนช้ัน ป.1-6 และมีความรับผิดชอบ 
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 4.กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร มีทักษะการท างานร่วมกัน 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ นักเรียนช้ัน ม.4-6 รู้จักแก้ปัญหา มีเหตุผล
เข้าใจในอุดมการณ์ของ 5.กิจกรรมเพ่ือสังคมและ มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม
การกาชาดและยุวกาชาด สาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทร
มีความศรัทธาและ นักเรียนช้ัน ป.1-ม.6 และสมานฉันท์
มีความภาคภูมิใจใน 3.ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจใน
ความเป็นสมาชิกยุวกาชาด อุดมการณ์ของ
มีทักษะในการป้องกันชีวิต การกาชาดและยุวกาชาด 
และสุขภาพท้ังส่วนตน มีคุณธรรม จริยธรรม
และส่วนรวม มีคุณธรรม มีความศรัทธาและมี
จริยธรรมเป็นมิตรกับเพ่ือน ความภาคภูมิใจในความเป็น
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ร่วมโลก ทักษะในการอยู่ สมาชิกยุวกาชาด 
ร่วมกับผู้อ่ืนรวมท้ัง สามารถบ าเพ็ญตนให้เป็น
การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์แก่สังคม
แก่ส่วนรวม และเห็นคุณค่า

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 4.ผู้เรียนมีความรู้วิชาทหาร
และส่ิงแวดล้อม ท้ังในทางเทคนิคและ
4.เพ่ือให้ผู้เรียนท่ีสมัคร ทางยุทธศาสตร์มีอุดมการณ์
มีความรู้วิชาทหารท้ังใน เทิดทูนและยึดม่ันในชาติ  
ทางเทคนิคและทางยุทธศาสตร์ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมี และการปกครองระบอบ
อุดมการณ์เทิดทูน และยึดม่ัน ประชาธิปไตย
ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
และการปกครองระบอบ เป็นประมุข มีระเบียบวินัย 
ประชาธิปไตยอันมี ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดี
รวมท้ังส่งเสริมให้เป็นผู้เรียนมี ของชาติ  มีส่วนร่วมใน
ระเบียบวินัย มีส่วนร่วมใน การรณรงค์และด าเนิน
การรณรงค์ ด าเนินกิจกรรม กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ

อันเป็นประโยชน์ต่อ สาธารณชน มีความรัก และ
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง สามัคคีในหมู่คณะด้วยกัน
จริงจังและต่อเน่ือง อีกท้ัง รวมท้ังให้มีความส านึก
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรัก ในภาระหน้าท่ีของตน
และสามัคคีในหมู่คณะด้วยกัน 5.ผู้เรียนมีจิตส านึก
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

5.ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ในการบ าเพ็ญตน
ให้แก่ผู้เรียนในการบ าเพ็ญ ให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม
ตนให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และมีความคิดริเร่ิม ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม
สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม และสาธารณประโยชน์
เพ่ือสังคมและสาธารณะ ตามความถนัดและ
ประโยชน์ตามความถนัด ความสนใจ
และความความสนใจ
6.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด

10 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1. เพ่ือยกระดับคะแนนเฉล่ีย จัดกิจกรรมการสอนเสริม 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1.ร้อยละของ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้เรียน ชุมนุมวิชาการ ผลการสอบ O-NET  -วิชาภาษาไทย (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีมีคะแนน ผลการทดสอบ O - NET นางประภาพร
2. เพ่ือยกระดับคะแนนเฉล่ีย  -วิทยาศาสตร์ เฉล่ียผลการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด นางศศิกานต์
ผลการสอบระดับชาติ (NT)  -คณิตศาสตร์ O-NET สูงกว่า การทดสอบ NT ผ่านเกณฑ์ น.ส.ศิริรัตน์
3.เพ่ือเตรียมความพร้อมการสอบ  -ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ท่ีสถานศึกษาก าหนด น.ส.ดนุลดา
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  -สังคมศึกษา 2.ร้อยละของนักเรียน นักเรียนมีความพร้อมการ นางยุพดี

 -การสอบ GAT/PAT ท่ีมีผลการทดสอบ สอบ GAT/PAT เพ่ือศึกษาต่อ นางปุณยนุช
 -การทดสอบอ่ืนๆ NT ระดับดีข้ึนไป น.ส.รัตนาภรณ์
 -กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 3.ร้อยละของนักเรียน 

คิด วิเคราะห์และเขียน ศึกษาต่อระดับ
 -กิจกรรมวัดผลและประเมินผล อุดมศึกษา
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย จิต ท่ีดี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการเรียนรู้ 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดการเรียนการสอนอูคูเลเล่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 1.นักเรียนมีพัฒนาการ  ฝ่ายบริหารวิชาการ

ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษา (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีมี ด้านอารมณ์ท่ีดี นายวรศักด์ิ

ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ดนตรีเป็นส่ือ ปีท่ี 1-3 ความสามารถ 2.นักเรียนเกิดการเรียนรู้

พัฒนาสมองด้วยสุนทรีย 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ทางด้านดนตรี กล้าแสดงออกและ

ภาพทางด้านดนตรี เกิดการเรียนรู้กล้าแสดงออก ผ่านเกณฑ์ท่ี มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ก าหนด วิชาดนตรี
วิชาดนตรี 

2 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตาม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละ 1.นักเรียนได้เข้าเย่ียม ฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ ได้เข้าเย่ียมชมคณะต่างๆ รูปแบบของแต่ละกิจกรรม (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) การศึกษาต่อของ ชมคณะต่างๆ รู้จักรูปแบบ งานแนะแนว
ผู้เรียน รู้จักรูปแบบการเรียน ดังน้ี นักเรียน ช้ัน ป.6, การเรียนการสอน สามารถ นายธนธร

การสอน และสามารถน าข้อมูล 1.กิจกรรม open house ม.3 และ ม.6 น าข้อมูลท่ีได้จากมหาวิทยาลัย

ท่ีได้จากมหาวิทยาลัยมาใช้ ระดับอุดมศึกษา ช้ัน ม.ปลาย 2.ร้อยละของ มาใช้วางแผนการศึกษาต่อ
วางแผนการเรียนเพ่ือ 2.กิจกรรมการแนะแนว นักเรียนท่ีจัดท า 2.นักเรียนและผู้ปกครอง
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ศึกษาต่อ นักเรียนช้ัน ป.6, แฟ้มสะสมผลงาน ได้รับทราบข้อมูลด้านการ
2.เพ่ือให้นักเรียนและ ม.3 และ ม.6 ผ่านตามเกณฑ์ ศึกษาท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้
ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล 3.กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน 3.ร้อยละของ สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาใช้
ด้านการศึกษาท่ีถูกต้องและ นักเรียนช้ัน ป.1-ม.6 นักเรียนท่ีได้รับ ในการเลือกและตัดสินใจ
เช่ือถือได้จากสถาบันต่างๆ 4.กิจกรรมเย่ียมบ้าน นักเรียน การเย่ียมบ้าน ในการวางแผนศึกษาต่อ
มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ช้ัน ป.1-ม.6 ให้สอดคล้องกับความสนใจ
การวางแผนศึกษาต่อ ความต้องการ ความสามารถ

3.เพ่ือให้นักเรียนจัดเก็บ และความถนัดของตนเอง
ผลงานของตนเองได้อย่างเป็น 3.นักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงาน

ระบบและเกิดความภาคภูมิใจ เพ่ือตรวจสอบ/ทบทวนการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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ในผลงานของตนเอง เรียน
4.เพ่ือให้ครูทราบสภาพความเป็น 4.นักเรียนได้รับการเย่ียมบ้าน

อยู่ของนักเรียนจะได้เป็นข้อมูล และครูมีข้อมูลช่วยเหลือ

ในการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดี

ช่วยแก้ไขลดปัญหาต่างๆ ดูแล ระหว่างครูผู้ปกครอง

ช่วยเหลือนักเรียนและสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างครู

ผู้ปกครอง และนักเรียน

3 โครงการโภชนาการและ 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีสุขภาวะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
อาหารกลางวัน ร่างกายของนักเรียนให้มี ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นักเรียนช้ันป.1-6 ทางร่างกาย แข็งแรง งานโภชนาการ

สุขภาวะทางร่างกายแข็งแรง มีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาวะร่างกาย สมบูรณ์ มีน้ าหนักส่วนสูง และอาหารกลางวัน

สมบูรณ์ มีน้ าหนักส่วนสูง สมบูรณ์ มีน้ าหนักส่วนสูง แข็งแรง สมบูรณ์ เป็นไปตามเกณฑ์
เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเข้าร่วม มีน้ าหนักส่วนสูง 2.นักเรียนได้รับประทาน
2.เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน โครงการโภชนาการและ เป็นไปตามเกณฑ์ อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า
อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า อาหารกลางวัน 2.ร้อยละของ ทางโภชนาการ
ทางโภชนาการ นักเรียนช้ันป.1-6 3.เพ่ือบริหารจัดการ
3.เพ่ือบริหารจัดการ ได้รับประทานอาหาร อาหารกลางวันให้มีท้ัง
อาหารกลางวันให้มีท้ังปริมาณ กลางวันท่ีมีคุณค่า ปริมาณและคุณค่า
และคุณค่าทางโภชนาการสูง ทางโภชนาการ ทางโภชนาการสูง
อย่างเพียงพอ 3.ร้อยละของ อย่างเพียงพอ

นักเรียนช้ันป.1-6
ได้รับประทานอาหาร
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1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
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กลางวันท่ีมีท้ัง
ปริมาณและคุณค่า
ทางโภชนาการ
สูงอย่างเพียงพอ

4 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 -ม.6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนรักษาสุขภาพกาย ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน โรงเรียนส่งเสริม รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีการรักษาสุขภาพกาย (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนช้ันป.1-ม.6 สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม งานกิจการนักเรียน
สุขภาพ อารมณ์ สังคมและแสดงออก สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม รักษาสุขภาพกาย และแสดงออกอย่างเหมาะสม

อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย สามารถ
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน ในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
ได้อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมดังน้ี อย่างมีความสุข

1.กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

2.กิจกรรมป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
3.กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
4.กิจกรรม ท.5 ฟันสวย ย้ิมใส
5.กิจกรรมบริการและ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น
6.กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก
7.กิจกรรมก าจัดเหาในโรงเรียน

8.กิจกรรม อย. น้อย
9.กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียน
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1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย จิต ท่ีดี
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน
10.กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียน
ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ
11.กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค

12.กิจกรรมอบรมนักเรียน
แกนน าสุขภาพ
13.กิจกรรมประเมินจิตสังคม

5 โครงการจัดการแข่งขัน 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียน ครู บุคลากร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียน ครู บุคลากร ฝ่ายบริหารท่ัวไป
กีฬาสายสัมพันธ์ เทา-แดง ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียน ครูบุคลากร  ผู้ปกครองผู้มีส่วนเก่ียวข้อง งานสัมพันธ์ชุมชน

 ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย ผู้ปกครองมีสุขนิสัย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สุขภาพกาย จิตท่ีดี สุขภาพจิตท่ีดี
สุขภาพจิตท่ีดี โดยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน 2.ร้อยละของ 2.นักเรียน แสดงออกอย่าง
2.เพ่ือเสริมสร้างการแสดงออก กีฬาสายสัมพันธ์ เทา-แดง นักเรียนแสดงออก เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อย่างเหมาะสม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในแต่ละช่วงวัย อย่างมีความสุข เข้าใจและ
อย่างมีความสุข เข้าใจและ สามารถอยู่ร่วมกับ ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ผู้อ่ืนได้อย่างมี 3.นักเรียนมีความสามัคคี
3.เพ่ือปลูกฝังความสามัคคี ความสุขเข้าใจและ และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา
และการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ไม่มีความขัดแย้ง

กับผู้อ่ืน
3.ร้อยละของนักเรียน

มีความสามัคคีและมี

น้ าใจเป็นนักกีฬา
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งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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6 โครงการพัฒนานักเรียน 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ 1. นักเรียนมีสุขภาพกาย ฝ่ายบริหารท่ัวไป
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนช้ันป.1-ม.6 และจิตท่ีแข็งแรง งานกิจการนักเรียน
กรีฑา นักเรียนในสังกัด 2.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี โดยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน มีสุขภาพกาย 2.นักเรียนมีความ
เทศบาลนครภูเก็ต ความรับผิดชอบ และมีน้ าใจ กีฬา-กรีฑานักเรียนในสังกัด และจิตท่ีแข็งแรง  รับผิดชอบและมีน้ าใจ

เป็นนักกีฬา เทศบาลนครภูเก็ต 2.ร้อยละของ เป็นนักกีฬา
3.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก นักเรียนช้ันป.1-ม.6 3.นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเข้าร่วม มีความรับผิดชอบ ประสบการณ์การเข้าร่วม
แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน และมีน้ าใจ แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล เป็นนักกีฬา ในสังกัดเทศบาล

3.ร้อยละของ
นักเรียนช้ันป.1-ม.6

ได้รับประสบการณ์
การเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับกลุ่มโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

7 โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือ 1.เพ่ือให้นักเรียนยอมรับและ นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ๑.ร้อยละของ 1.นักเรียนยอมรับและ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ยอมรับและอยู่บนความแตกต่าง (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนป.1-ม.6 อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง งานกิจการนักเรียน
ของผู้เรียน ระหว่างบุคลในด้าน ภาษา ระหว่างบุคคล มีสุขนิสัย อยู่ร่วมกันบนความ ระหว่างบุคลในด้านภาษา

วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี แตกต่างระหว่างบุคคล วัฒนธรรม ประเพณี
2.เพ่ืองส่งเสริมนักเรียนให้มี มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ในด้านภาษา 2.นักเรียนมีสุขนิสัย
สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคมท่ีดี 1.กิจกรรมดนตรีไทย/สากล 2.ร้อยละของ อารมณ์ สังคมท่ีดีแสดงออก
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย จิต ท่ีดี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 2.กิจกรรมทัศนศิลป์ นักเรียนป.1-ม.6 ได้อย่างเหมาะสม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 3.กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข สุขภาพจิต อารมณ์ อย่างมีความสุข
3.เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน สังคมท่ีดีแสดงออก 3.นักเรียนได้รับ
ได้รับประสบการณ์ตรงในการ ได้อย่างเหมาะสม ประสบการณ์ตรงในการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกับ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน ผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ของชุมชน

3.ร้อยละของ
นักเรียนป.1-ม.6
ได้รับประสบการณ์
ตรงในการสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ

8 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.เพ่ือให้นักเรียนยอมรับและ นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนยอมรับและ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ทีมีความสามารถหลากหลาย อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ยอมรับและอยู่บนความแตกต่าง (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนป.1-ม.6 อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง งานกิจการนักเรียน

ระหว่างบุคลในด้าน เพศ วัย ระหว่างบุคคล มีสุขนิสัย อยู่ร่วมกันบนความ ระหว่างบุคลในด้านเพศ วัย
2.เพ่ืองส่งเสริมนักเรียนให้มี สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี แตกต่างระหว่าง 2.นักเรียนมี สุขนิสัย
สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน บุคคลในด้านเพศ วัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคมท่ีดี โดยเข้าร่วมกิจกรรม 2.ร้อยละของ อารมณ์ สังคมท่ีดี 
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม ตามความถนัด ท้ังทางด้าน นักเรียนป.1-ม.6 แสดงออกได้อย่างเหมาะสม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ วิชาการ ด้านดนตรีนาฏศิลป์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และกีฬา สุขภาพจิต อารมณ์ อย่างมีความสุข

สังคมท่ีดีแสดงออก
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย จิต ท่ีดี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้อย่างเหมาะสม 3.นักเรียนได้รับการพัฒนา
ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน สามารถอยู่ร่วมกับ อย่างรอบด้าน เต็มตาม
เต็มตามศักยภาพ ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ศักยภาพ ตามความสนใจ
ตามความสนใจ และความถนัด 3.ร้อยละของ และความถนัด

นักเรียนป.1-ม.6
ได้รับการพัฒนา
อย่างรอบด้าน
เต็มตามศักยภาพ
ตามความสนใจ
และความถนัด

9 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน1. เพ่ือจัดวัสดุส านักงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000      1.จ านวนวัสดุ 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ฝ่ายบริหาร

งานบริหารท่ัวไปของ เพ่ือปฏิบัติงานด้านบริหาร ด าเนินจัดหาวัสดุส านักงาน (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ส านักงานส าหรับ ในฝ่ายบริหารมีวัสดุส าหรับ งบประมาณ
สถานศึกษา ตามระบบการบริหารราชการของ เพ่ือการปฏิบัติงานบริหารดังน้ี การปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ งานพัสดุ

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง  - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เพ่ิมข้ึน 2. สถานศึกษาผ่านการประเมิน

ส่วนท้องถ่ินให้เพียงพอ  - ฝ่ายบริหารวิขาการ 2. การบริหารสถาน คุณภาพ ข้อท่ี 2 ระดับดี
2. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ  - ฝ่ายบริหารบุคลากร ศึกษาได้มาตรฐาน 3. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับ
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  - ฝ่ายบริหารงบประมาณ ระดับดีข้ึนไป การบริการจากการติดต่อ
3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อ 3.ความพึงพอใจต่อ ราชการในระดับดีมาก
ผู้รับบริการ การบริหารงานของ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร

สถานศึกษาระดับดีมาก
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย จิต ท่ีดี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1.เพ่ือเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1.ร้อยละของ 1. นักเรียนได้รับเงิน ฝ่ายบริหาร
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ การเรียน และค่าเคร่ืองแบบ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ งบประมาณ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา นักเรียน ตามนโยบายสนับสนุน การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล นักเรียนใน นักเรียนใน นักเรียนใน นักเรียนใน นักเรียนใน ด าเนินงานได้บรรลุ จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งานการเงิน
ข้ันพ้ืนฐาน การจัดการศึกษา เรียนฟรี 15 ปี จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี ระบบ LEC ระบบ LEC ระบบ LEC ระบบ LEC ระบบ LEC ตามเป้าหมาย อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

ของรัฐบาลแก่นักเรียนของ  - ตรวจสอบรายช่ือนักเรียน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 2. ระดับความ 2. นักเรียน ผู้ปกครอง และ
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ท่ีมีสิทธ์ิรับเงินสนับสนุนฯ พึงพอใจของนักเรียน ครูมีความพึงพอใจต่อระบบ
2. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมี  - จัดท าเอกสารวางฎีกาเพ่ือ ครู และบุคลากรต่อ การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ความพร้อมรับการศึกษาอย่าง เบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯค่า โครงการสนับสนุน ในการจัดการศึกษา
เสมอภาคเท่าเทียม และมี เคร่ืองแบบ/อุปกรณ์แก่นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการ ข้ันพ้ืนฐาน  
คุณภาพ  - น าจ่ายเงินสนับสนุนฯค่า จัดการศึกษา

เคร่ืองแบบ/อุปกรณ์แก่นักเรียน ต้ังแต่ระดับอนุบาล
 - รายงานการน าจ่ายเงิน จนจบการศึกษา
สนับสนุนฯค่าเคร่ืองแบบ/ ข้ันพ้ืนฐาน
อุปกรณ์การเรียนต่อผู้บริหาร
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.4 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ ส่งเสริมการเรียนการเขียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนเกิดทักษะ ฝ่ายบริหารวิชาการ

ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ วิทยาศาสตร์ รู้จักการคิด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีมี กระบวนการทาง นายปฐมพงศ์
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ วิเคราะห์ แก้ปัญหาและ ควบคุมหุ่นยนต์ โดยจัด ความสามารถใน วิทยาศาสตร์รู้จักการคิด
ด้านการเขียนโปรแกรม กระบวนการท างานเป็นทีม กิจกรรมดังน้ี การสร้างนวัตกรรม วิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ควบคุมหุ่นยนต์ 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก 1.กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 2.ร้อยละของ กระบวนการท างานเป็นทีม

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หุ่นยนต์ ป.1-ม.3 นักเรียนท่ีมี 2.นักเรียนรู้จักค้นคว้า
3.เพ่ือให้นักเรียนสามารถน า 2.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ ผลการเรียนรายวิชา หาความรู้ด้วยตนเอง
ความรู้ท่ีได้มาผลิตเป็นนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียน หุ่นยนต์ตามเกณฑ์ 3.นักเรียนสามารถ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.กิจกรรมการแข่งขัน ท่ีสถานศึกษา น าความรู้ท่ีได้มาผลิต

ก าหนด ผลิตเป็นนวัตกรรม
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ าวัน

2 โครงการส่งเสริมความ 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของนักเรียน 1.นักเรียนมีความรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ

สามารถการใช้เทคโนโลยี ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ ดังน้ี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ท่ีมีความสามารถ ความสามารถและมี นายเฉลิมพล
สารสนเทศส าหรับนักเรียน 2.เพ่ือเตรียมความพร้อม 1.จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ในการใช้เทคโนโลยี ทักษะในการใช้งาน

ด้านระบบอินเทอร์เน็ตและ เก่ียวกับเทคโนโลยีบูรณาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์ส าหรับการเรียน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่ เพ่ือการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ นักเรียน ช้ัน ป.1 - ม.6 2.โรงเรียนมีความพร้อม

2.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ ด้านระบบและอุปกรณ์
ในการเรียน/ดูแลระบบ ส าหรับจัดการเรียน
อินเทอร์เน็ต การสอน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1.4 - 1



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.4 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

3 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจทักษะ จัดกิจกรรมฝึกอบรม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1.ร้อยละของ 1.ร้อยละของนักเรียนท่ีมี ฝ่ายบริหารวิชาการ

ตามหลักสูตรส่งเสริม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เชิงปฏิบัติการทักษะ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ นักเรียนท่ีมีความ ความเข้าใจทักษะกระบวน นางสาวนงลักษณ์
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) เข้าใจทักษะ การทางวิทยาศาสตร์

เลิศ ด้านคณิตศาสตร์และ กระบวนการเรียน ให้นักเรียน โรงเรียนเทศบาล กระบวนการทาง 2.ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
วิทยาศาสตร์ 2.เพ่ือให้นักเรียนความสามารถ เมืองภูเก็ต วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิด

ในการคิดวิเคราะห์ อภิปราย ระดับประถม 70,000 บาท 2.ร้อยละของ วิเคราะห์ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ ระดับมัธยม 180,000 บาท นักเรียนท่ีมีความ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

แก้ปัญหา สามารถในการคิด และแก้ปัญหาตามเกณฑ์

3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ วิเคราะห์ อภิปราย ท่ีก าหนด

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้
ปัญหาตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด

4 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.จัดหาครูชาวจีนปฏิบัติงาน  -จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 330,000 330,000 330,000 330,000 300,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ฝ่ายบริหารวิชาการ

ตามหลักสูตรส่งเสริม สายการสอนและฝึกทักษะ เกิดความรู้ความเข้าใจและ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ท่ีเข้าร่วมโครงการ และสามารถใช้ภาษาจีน
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ ด้านการส่ือสารภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนเพ่ือการ รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) มีความรู้ ความ เพ่ือการส่ือสารในชีวิต
เป็นเลิศ ด้านภาษาจีน ให้กับนักเรียน ส่ือสารได้ (300,000) เข้าใจ และสามารถ ประจ าวันได้

 -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้ภาษาจีนส่ือสาร

ภาษาจีน (30,000)
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.4 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5 โครงการส่งเสริม 1 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และ เพ่ือเป็นค่าจัดกิจกรรม ดังน้ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.ร้อยละของ 1นักเรียนเข้าใจทักษะ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเป็นเลิศ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ตระหนัก 1.จัดกิจกรรมฝึกอบรมค่าย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) นักเรียนท่ีมีความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวกรองจิต
ด้านวิทยาศาสตร์ รู้ และมีความสนใจการศึกษา ค่ายเยาวชนนักวิทย์ ม.1-6 200,000 ความเข้าใจทักษะ และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน นายปฐมพงศ์
และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กระบวนการ ชีวิตประจ าวันได้
 2.เพ่ือให้นักเรียนความสามารถ และเทคโนโลยีนักเรียน ทางวิทยาศาสตร์ 2.นักเรียนมีความรู้

ในการคิดวิเคราะห์ อภิปราย ช้ันม.1-6 สาขาหุ่นยนต์    และเทคโนโลยี และเกิดทักษะกระบวน
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 2.ร้อยละของ การทางวิทยาศาสตร์
และแก้ปัญหา นักเรียนท่ีมี 3.นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ความสามารถ ด้านการเขียนโปรแกรม
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ ในการคิดวิเคราะห์ คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

เทคโนโลยี อภิปรายแลกเปล่ียน และมีความพร้อมร่วม
ความคิดเห็น กิจกรรมการแข่งขัน
และแก้ปัญหา
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

3.ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.4 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 1.เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการด้าน เพ่ือจัดกิจกรรม ดังน้ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จ านวนนักเรียน 1.นักเรียนกลุ่มเส่ียงท่ีอาจ ฝ่ายบริหารวิชาการ

และพัฒนาศักยภาพ อารมณ์ และจิตสังคมของวัยรุ่น 1.คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสียง (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ กลุ่มเส่ียงท่ีเข้าร่วม มีปัญหาพัฒนาการด้าน งานวิชาการ
2.เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเส่ียง 2.ให้ความรู้การรับมือและดูแล รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) โครงการ อารมณ์และจิตสังคมมี
ท่ีอาจหลุดออกจากระบบการ นักเรียนกลุ่มเสียงอย่างถูกต้อง 2.ร้อยละของนักเรียน คุณลักษณะตรงตามเกณฑ์
ศึกษา 3.การวิเคราะห์สภาพปัญหา มีพัฒนาการและ ท่ีสถานศึกษาก าหนด
3.เพ่ือประสานความร่วมมือกับ รายบุคคลของนักเรียนกลุ่มเสียง ศักยภาพตามเกณฑ์ 2.โรงเรียนสามารถพัฒนา
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนา 4.การติดตามและประเมิน ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี พัฒนาการด้านพฤติกรรมของ 3.ระดับความพึงพอใจ และย่ังยืน

นักเรียนกลุ่มเสียง ของผู้ปกครองต่อ 3.เสริมสร้างความเข้มแข็ง
โครงการฯ ในการมีส่วนร่วมระหว่าง

โรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1.เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ถึงความ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ 1. นักเรียนรู้ถึง ฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้เรียน ตามความสนใจ สามารถและความถนัดของ ทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีมี ความสามารถและ นางสาวศิริรัตน์
ตนเองโดยผ่านกระบวนการ ช้ันมัธยมศึกษา ดังน้ี ความรู้ทักษะ ความถนัดของตนเองผ่าน
เรียนรู้จากกิจกรรมท่ีนักเรียน 1.กิจกรรม Food & Fun พ้ืนฐานและเจตคติ กระบวนการเรียนรู้
สนใจ สนุกกับอาหาร ท่ีดีต่องานอาชีพ 2. นักเรียนมีความภูมิใจ
2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 2.กิจกกรมสร้างสรรค์ช้ินงาน ตามเกณฑ์ท่ี ในผลงานของตนเอง
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ จากผ้าบาติก สถานศึกษา 3. นักเรียนได้เรียนรู้
ท่ีดีต่องานอาชีพ 3.กิจกรรมMusic&Folksong ก าหนด จากประสบการณ์จริง
3.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาตนเอง 4.กิจกรรมวัฒนธรรมอาหาร 4.นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
ความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ ท้องถ่ิน ในทางสร้างสรรค์
4.เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่าง 5.กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ 5.นักเรียนได้เข้าร่วม
ในทางสร้างสรรค์ เยาวชนท้องถ่ิน กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
5.เพ่ือให้การสนับสนุน 6.กิจกรรมเสริมสร้าง
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้ สมรรถภาพทางกาย

7.กิจกรรมอ่ืนๆท่ีนักเรียนสนใจ

มัธยมศึกษาตอนต้น (150,000)

มัธยมศึกษาตอนปลาย (100,000)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2 โครงการกิจกรรมพัฒนา 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 270,000     270,000     270,000     270,000     270,000     1.ร้อยละของ 1. นักเรียนมีสุขภาพกาย ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้เรียน เพ่ือเข้าร่วมการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ นักเรียน ป.1- ม.6 และจิตท่ีแข็งแรง งานกิจการนักเรียน
แข่งขันกีฬาทุกระดับ 2. เพ่ือพัฒนานักเรียน ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) มีสุขภาพกาย 2.นักเรียนได้ฝึก

สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ และได้ฝึกประสบการณ์ สุขภาพจิตท่ีดี ประสบการณ์การเข้าร่วม
3.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 2.ร้อยละของ แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม ในทุกระดับ โดยมีกิจกรรม นักเรียนป.1- ม.6 ในจังหวัดภูเก็ต
แข่งขันกีฬาในทุกระดับ ดังน้ี ได้รับการพัฒนา 3.นักเรียนมีความ

1. กีฬาฟุตบอล ตามศักยภาพ รับผิดชอบและมีน้ าใจ
2.กีฬาฟุตซอล เป็นนักกีฬา
3.กีฬาเซปักตะกร้อ
4.กีฬาวอลเลย์บอล
5.กีฬาเทเบิลเทนนิส
6.กีฬาแบดมินตัน
7.กีฬาเปตอง
8.กรีฑาทุกประเภท
9. กีฬาชนิดอ่ืนๆ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ จัดกิจกรรมทางภาษา  ดังน้ี 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ฝ่ายบริหารวิชาการ

ตามหลักสูตรส่งเสริม ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1.กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ นักเรียนท่ีมีความ ทางการเรียน/การทดสอบ งานโครงการ
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น 2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) สามารถในการ ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ห้องเรียนพิเศษ
เลิศห้องเรียน IEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 2.กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน ส่ือสารตามเกณฑ์ 2.นักเรียนมีความสามารถ

ต่างประเทศ ด้านภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.1 ท่ีมีสถานศึกษา และใช้ทักษะในการส่ือสาร
3.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติ 3.กิจกรรม One Day Activity ก าหนด ด้านภาษาอังกฤษได้ดี
ท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.1 2.ร้อยละของ 3.นักเรียนมีความม่ันใจ

4.กิจกรรม One day Activity นักเรียนท่ีมี และสามารถส่ือสาร
ช้ัน ป.2-3 ผลสัมฤทธ์ิทางการ โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ดี
5.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ
อังกฤษ ช้ัน ป.2-3 ตามเกณฑ์ท่ี

6.กิจกรรม One Day Activity สถานศึกษาก าหนด
ช้ัน ป.4-5 3.ร้อยละของ

7.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนช้ัน ป.1-3

ช้ัน ป.4 - 5 และ ป.6 ท่ีมี

8.กิจกรรมศึกษาดูงาน ผลการสอบด้วย

ต่างประเทศ/ในประเทศ ป.6 ข้อสอบกลางและ

9.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ O-NET ตามเกณฑ์

ช้ัน ป.6 ท่ีสถานศึกษา

10.กิจกรรม English Morning ก าหนด

11.จัดซ้ือแบบเรียนและวัสดุ

1.5 - 3



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ จัดกิจกรรมทางภาษา ดังน้ี 2,410,000 2,410,000 2,410,000 2,410,000 2,410,000 1.ร้อยละของ ๑.นักเรียนได้รับการพัฒนา ฝ่ายบริหารวิชาการ

ตามหลักสูตรส่งเสริม ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1.กิจกรรมจัดการเรียน (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ นักเรียนท่ีมี ทักษะด้านภาษาอังกฤษ งานโครงการ
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ และภาษาจีน การสอนภาษา รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) ความสามารถใน และภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร ห้องเรียนพิเศษ
เป็นเลิศ แผนการเรียน 2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 2.กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน การส่ือสาร เต็มตามศักยภาพ
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ด้านภาษา ตามเกณฑ์ท่ีมี ๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ต่างประเทศ 3.กิจกกรรม English Camp สถานศึกษาก าหนด ทางด้านการเรียนภาษา
3.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติ 4.กิจกรรมอบรมเสริมทักษะ 2.ร้อยละของ อังกฤษสูงข้ึนและมีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ SME นักเรียนท่ีมี ท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 5.กิจกรรมสอบวัดระดับ ผลสัมฤทธ์ิ และภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทางการเรียน ๓. นักเรียนสามารถใช้
6.กิจกรรม One Day Activity ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษได้ดีข้ึน
7.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ตามเกณฑ์ท่ี 4.นักเรียนมีความพร้อม
8.กิจกรรมส่งเสริม สถานศึกษาก าหนด ด้านภาษาอังกฤษ และ
ความเป็นเลิศด้านภาษา 3.ร้อยละของ ภาษาจีนในการศึกษาต่อ
9.กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย นักเรียน ช้ัน ม.3

ท้องถ่ิน และ ม.6

10.จัดซ้ือแบบเรียนวัสดุ ท่ีมีผลการสอบ

อุปกรณ์ O-NET 
ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการจัดการเรียนรู้ 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนแผนการเรียนกีฬา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีสุขภาพกาย ฝ่ายบริหารวิชาการ

ตามหลักสูตรส่งเสริม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ นักเรียนแผนกีฬา  สุขภาพจิตท่ีดี งานโครงการ
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ 2. เพ่ือพัฒนานักเรียน ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) มีสุขภาพกาย 2.นักเรียนได้รับการพัฒนา ห้องเรียนพิเศษ
เป็นเลิศ แผนการเรียนกีฬา สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ และได้รับประสบการณ์ตรง สุขภาพจิตท่ีดี สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

๓.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 2.ร้อยละของ ๓.นักเรียนได้รับ
ได้รับประสบการณ์ตรง โดยมีกิจกรรมดังน้ี นักเรียนแผนกีฬา ประสบการณ์ตรงจากการ
จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 1.กีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล ได้รับการพัฒนา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

2.กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม สู่ความเป็นเลิศ
3.กีฬาวอลเลย์บอล 3.ร้อยละของ
ชายหาด นักเรียนแผนกีฬา
4.กีฬาเซปักตะกร้อ ได้รับประสบการณ์
5.กรีฑา จากการเข้าร่วม
6. กีฬาอ่ืนๆ แข่งขันกีฬา

6 โครงการจัดการเรียนรู้ 1. เพ่ือให้นักเรียนห้องเรียน นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 1,065,000 1,065,000 1,065,000 1,065,000 1,065,000 ๑.ร้อยละของ 1. นักเรียนห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ
ตามหลักสูตรส่งเสริม ลักษณะพิเศษแผนการเรียน แผนการเรียนเทคโนโลยี (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ นักเรียนท่ี ลักษณะพิเศษแผนการเรียน งานโครงการ
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ หุ่นยนต์ และแผนการเรียน รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) เข้าร่วมโครงการ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ ห้องเรียนพิเศษ
เป็นเลิศ แผนการเรียน แผนการเรียนเตรียม เตรียมวิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ 2.ร้อยละของ 1. แผนการเรียนเตรียม
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ วิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ได้ มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง นักเรียนท่ี วิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกฝนทักษะกระบวนการ โดยมีกิจกรรมดังน้ี เข้าร่วมแข่งขัน มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์รู้จักการ 1.ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเก็บตัว 3.ผลงานของ ทางวิทยาศาสตร์รู้จักการ
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ 2. ค่าใช้จ่ายเพ่ือการแข่งขัน นักเรียน คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
กระบวนการท างานเป็นทีม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4.แบบประเมิน กระบวนการท างานเป็นทีม
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2.เพ่ือพัฒนาความสามารถ 3.ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ความพึงพอใจ 2. นักเรียนห้องเรียน
ด้านการออกแบบและ ลักษณะพิเศษแผนการเรียน
การเขียนโปรแกรมควบคุม เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
หุ่นยนต์ของนักเรียนห้อง แผนการเรียนเตรียม
เรียนลักษณะพิเศษแผนการเรียน วิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ ได้สร้างผลงานให้กับตนเอง
แผนการเรียนเตรียมวิศวกรรม และสถานศึกษา เกิดความ
ศาสตร์หุ่นยนต์ ช้ันมัธยมศึกษา ภาคภูมิใจและสร้างช่ือเสียง
ปีท่ี 1-6สู่ความเป็นเลิศ แก่สถานศึกษา

7 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1.ร้อยละของ นักเรียนเอกอาหาร ฝ่ายบริหารวิชาการ

ตามหลักสูตรส่งเสริม ความรู้ ทักษะในการประกอบ นักเรียนเอกอาหารและ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีมีความรู้ และโภชนาการ งานหลักสูตร
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ อาหารและโภชนาการ โภชนาการ ช้ัน ม.1-6 ดังน้ี ทักษะพ้ืนฐาน และ ช้ัน ม.1-6 มีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียน
เป็นเลิศ แผนการเรียน 2.เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจ 1.จัดกิจกรรมอบรม เจตคิท่ีต่องานอาชีพ ตามหลักสูตรและ สู่ความเป็นเลิศ
อาหารและโภชนาการ ในการปฏิบัติการประกอบอาหาร เชิงปฏิบัติการอาหาร 2.ร้อยละของ มีทักษะในการประกอบ

และโภชนาการ 2.จัดซ้ือวัสดุอุปรณ์ นักเรียนท่ีมี อาชีพ
3.เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการ คุณลักษณะ และ
น าเสนอโครงงานวิชาชีพแก่ผู้สนใจ ค่านิยมตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด

1.5 - 6



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

8 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถ นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ
ตามหลักสูตรส่งเสริม ของนักเรียนห้องเรียนลักษณะ แผนการเรียนดนตรีและ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ นักเรียนช้ัน ม.1-6 ดนตรีและศิลปะการแสดง งานโครงการ
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น พิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ศิลปะการแสดง มีวัสดุอุปกรณ์ รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) มีสุขภาพกาย จิตท่ีดี ช้ัน ม.1-6 มีผลการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ
เลิศ แผนการเรียนดนตรี แผนการเรียนดนตรีและ ประกอบการเรียนการสอน 2.ร้อยละของ ตามหลักสูตร 
และศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงสู่ความเป็นเลิศ การฝึกปฏิบัติการ และค่าใช้ นักเรียนช้ัน ม.1-6 2.นักเรียนแสดงความสามารถ

ตามความถนัด จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยมี ได้รับการพัฒนาสู่ ต่อสาธารณะได้ประจักษ์
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน กิจกรรมดังน้ี ความเป็นเลิศ 3.นักเรียนมีทักษะในการ
ท่ีมีความสามารถพิเศษ 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ จัดการเรียนการสอนและฝึก 3.ร้อยละของ

ปฏิบัติการ นักเรียนช้ัน ม.1-6
2.ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเก็บตัว ได้รับประสบการณ์

3.ค่าใช้จ่ายเพ่ือการแข่งขัน จากการเข้าร่วม
4.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ แข่งขันกีฬาระดับ

ภาคและประเทศ

9 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือเตรียมความพร้อมของ จัดกิจกรรมติวเสริมความพร้อม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 1.นักเรียนมีความพร้อม ฝ่ายบริหารวิชาการ

สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ นักเรียนการสอบ/การแข่งขัน ให้นักเรียน ป.1-ม.6 (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ นักเรียนท่ีผ่าน การสอบ/การแข่งขัน นางประภาพร  
ทักษะวิชาการของหน่วยงาน  เพ่ือเข้าร่วมการทดสอบ/ รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) การทดสอบ/ กิจกรรมต่างๆ
ต่างๆ การแข่งขัน ดังน้ี รับรางวัลจาก 2.นักเรียน
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.มอ.วิชาการ     กิจกรรมต่างๆ มีโอกาสแสดง
และคุณภาพของนักเรียน 2.TEDET   ความสามารถของตนเอง

3.ทักษะวิชาการนานาชาติ ได้เต็มศักยภาพ
4.YCT / TMC / RT / สสวท. สามารถสร้างช่ือเสียง

5.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้กับโรงเรียน

1.5 - 7



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการส่งเสริมอาหารและ 1.เพ่ือให้นักเรียนห้องเรียน เป็นค่าอาหารกลางวันและ 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1.นักเรียนห้องเรียน 1.นักเรียนห้องเรียนลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป

โภชนาการส าหรับนักเรียน ลักษณะพิเศษ ประเภทพักนอน อาหารเย็นส าหรับนักเรียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลักษณะพิเศษ พิเศษมีน้ าหนักส่วนสูงตาม งานหอพักนักกีฬา
ห้องเรียนลักษณะพิเศษ ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า ประเภทพักนอน จ านวน จ านวน 100 คน เกณฑ์ของกรมอนามัย

ทางโภชนาการอย่างเพียงพอ 100 คน วันละ 2 ม้ือ ระยะ 2.นักเรียนห้องเรียน 2.นักเรียนมีความพร้อม
2.เพ่ือให้นักเรียนห้องเรียน 306 วัน/ปี  ลักษณะพิเศษได้รับ สามารถเรียนและปฏิบัติ
ลักษณะพิเศษ มีความพร้อม ประทานอาหารท่ีมี กิจกรรมเต็มศักยภาพ
สามารถเรียนและปฏิบัติกิจกรรม คุณค่าทาง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ	 โภชนาการอย่าง

เพียงพอ

1.5 - 8



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   2.1 กลยุทธ์ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการงานจ้างเหมา 1.เพ่ือจัดหาครูผู้สอนครูสนับสนุน จัดกิจกรรมในการจัดจ้างครู 2,900,000     2,900,000     2,900,000     2,900,000     2,900,000     ร้อยละของครู 1.จัดหาครูผู้สอน ผ่ายบริหาร

บริการงานการสอนและงาน และบุคลากรให้ตรงกับสาขา และบุคลากร ประกอบด้วย (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) และบุคลากรท่ี ครูสนับสนุนและบุคลากร บุคลากร
สนับสนุนการสอนเพ่ือการ วิชาเอกท่ีจัดการเรียนการสอน 1. ประกาศรับสมัคร ปฏิบัติงานตรง ให้ตรงกับสาขาวิชาเอก งานวางแผน

บริหารจัดการสถานศึกษา 2.เพ่ือจัดหาครูผู้สอนให้ 2. สอบสัมภาษณ์ ตามสาขาวิชาเอก ท่ีจัดการเรียนการสอน อัตราก าลัง 

สู่มาตรฐานสากล ตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน3. ประกาศรายช่ือและ 2.จัดหานักการภารโรง สรรหาบรรจุ

3.เพ่ือจัดหานักการภารโรง ท าสัญญา หรือคนงาน และบรรจุแต่งต้ัง

หรือคนงาน 3. ประกาศรายช่ือและ 3.เพ่ือยกระดับการจัด
4.เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 4. วางฎืการายเดือน การศึกษาโรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 5. รายงานและสรุปผล เมืองภูเก็ตให้มีคุณภาพ
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน การจ้าง ได้มาตรฐานการศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข้ันพ้ืนฐาน

2 โครงการงานจ้างเหมาบริการเพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศ จัดกิจกรรมในการจัดจ้าง 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     ร้อยละของครู 1.สถานศึกษาได้รับการ ผ่ายบริหาร
นักการเพ่ือสนับสนุนงาน และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ นักการ ประกอบด้วย (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) และบุคลากร พัฒนาด้านสถานท่ี บุคลากร
อาคารสถานท่ีและพัฒนา การเรียนรู้ของนักเรียน 1.ประกาศรับสมัคร ท่ีปฏิบัติงานตรง บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม งานวางแผน

สภาพแวดล้อม 2.สอบสัมภาษณ์ ตามสาขาวิชาเอก อัตราก าลัง 

3.ประกาศรายช่ือและท า สรรหาบรรจุ

สัญญา และบรรจุแต่งต้ัง

4.วางฎืการายเดือน
5.รายงานและสรุปผลการจ้าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2.1 - 1



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   2.1 กลยุทธ์ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3 โครงการงานจ้างเหมาบริการ1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมในการจัดจ้าง 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 ร้อยละของครู 1.นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย ผ่ายบริหาร
แม่ครัวเพ่ือสนับสนุนงาน ร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพ แม่ครัว ประกอบด้วย (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) และบุคลากร ท่ีแข็งแรงมีศักยภาพ บุคลากร
โภชนาการและอาหาร พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 1. ประกาศรับสมัคร ท่ีปฏิบัติงานตรง ในการเรียนรู้ มีน้ าหนัก งานวางแผน

กลางวัน และมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป 2. สอบสัมภาษณ์ ตามสาขาวิชาเอก ส่วนสูงตามเกณฑ์ อัตราก าลัง 

ตามเกณฑ์ 3. ประกาศรายช่ือและ 2.นักเรียนได้รับประทาน สรรหาบรรจุ

2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนใน ท าสัญญา อาหารราคาถูก และบรรจุแต่งต้ัง

โรงเรียนได้รับประทานอาหาร 4. วางฎืการายเดือน ถูกสุชลักษณะ
กลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 5. รายงานและสรุปผล และถูกหลักโถชนาการ
3. เพ่ือการบริหารจัดการให้มี การจ้าง 3.นักเรียนท่ีเข้าร่วม
อาหารกลางวันท่ีมีท้ังปริมาณ กิจกรรมมีความพึงพอใจ
และคุณค่าทางโภชนาการ ต่อการบริการอาหาร
สูงอย่างเพียงพอ กลางวันในระดับ ดีมาก

4 โครงการงานจ้างเหมาบริการ1.เพ่ือให้โรงเรียนมีความ จัดกิจกรรมในการจัดจ้าง 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     ร้อยละของครู 1.โรงเรียนมีความปลอดภัย
งานรักษาความปลอดภัย ปลอดภัยในการให้ผู้ใช้บริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ และบุคลากร ในการให้ผู้ใช้บริการ

ในสถานศึกษาเกิดความม่ันใจ ประกอบด้วย รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) ท่ีปฏิบัติงานตรง ในสถานศึกษา งานวางแผน

ในการใช้บริการ 1.ประกาศรับสมัคร ตามสาขาวิชาเอก เกิดความม่ันใจ อัตราก าลัง 

2.เพ่ือให้ปฏิบัติงานดูแลความ 2.สอบสัมภาษณ์ ในการใช้บริการ สรรหาบรรจุ

ปลอดภัยในสถานศึกษา 3.ประกาศรายช่ือและ 2.ปฏิบัติงานดูแลความ และบรรจุแต่งต้ัง

ท าสัญญา ปลอดภัยในสถานศึกษา
4.วางฎืการายเดือน
5.รายงานและสรุปผลการจ้าง

2.1 - 2



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   2.1 กลยุทธ์ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการงานจ้างเหมา 1. โรงเรียนมีห้องสุขาท่ีสะอาด จัดกิจกรรมในการจัดจ้าง 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     ร้อยละของครู 1.โรงเรียนมีห้องสุขา ผ่ายบริหาร
บริการงานรักษาความสะอาดและรองรับการใช้บริการของ พนักงานรักษาความสะอาด (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ และบุคลากร ท่ีสะอาดและรองรับ บุคลากร

นักเรียนได้อย่างถูกสุขอนามัย ประกอบด้วย รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) ท่ีปฏิบัติงานตรง การใช้บริการของนักเรียน งานวางแผน

2. เพ่ือให้เกิดความสะอาด 1. ประกาศรับสมัคร ตามสาขาวิชาเอก ได้อย่างถูกสุขอนามัย อัตราก าลัง 

เรียบร้อยด้านอาคารสถานท่ี 2. สอบสัมภาษณ์ 2.เกิดความสะอาด สรรหาบรรจุ

ของโรงเรียน 3. ประกาศรายช่ือและ เรียบร้อยด้านอาคาร และบรรจุแต่งต้ัง

ท าสัญญา สถานท่ีของโรงเรียน
4. วางฎืการายเดือน
5. รายงานและสรุปผล
การจ้าง

2.1 - 3



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงกาพัฒนาครูและบุคลากร1.เพ่ือให้ผู้บริหารครูบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาครูและ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของครู 1. ผู้บริหารครูบุคลากร ผ่ายบริหาร

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ ได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียน บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ และบุคลากร ได้พัฒนาทักษะการจัดการ บุคลากร
พัฒนาทักษะการจัดการเรียน การสอนสู่ห้องเรียนในศตวรรษ การจัดการเรียนการสอน รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) ท่ีได้รับการพัฒนา เรียนการสอนสู่ห้องเรียน งานพัฒนาบุคลากร
การสอนสู่ห้องเรียนใน ท่ี 21 ประกอบด้วย อย่างเป็นระบบ ในศตวรรษท่ี 21 
ศตวรรษท่ี 21 2.เพ่ือให้ผู้บริหารครูบุคลากร 1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ร้อยละของครูท่ีใช้ 2. ผู้บริหารครูบุคลากรได้

ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ 2.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีในการ พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
ตรงตามบทบาทหน้าท่ี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม จัดการเรียนการ ตรงตามบทบาทหน้าท่ี
3.เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สอนและการปฏิบัติ 3. ครูพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ งาน กระบวนการในการจัดและ
ท่ีหลากหลาย และสนองตอบ 3.กิจกรรมสร้างสรรค์  ร้อยละของครูท่ีมี การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ตามศักยภาพของผู้เรียน จิตวิญญาณความเป็นครู และ การศึกษาวิจัย สนองตอบตามศักยภาพ
รายบุคคล ละลายพฤติกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียน ของผู้เรียนรายบุคคล

4.กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ และน าผลไปพัฒนา
ทางวิชาชีพ (PLC) ผู้เรียน
5.กิจกรรมสะท้อนคิดสะกิดใจ 
ครูต้นแบบคนท่ี 1
6.กิจกรรมการเปิดช้ันเรียน
ของครูต้นแบบคนท่ี 2 
(Model teacher)
7.กิจกรรมสะท้อนคิดสะกิดใจ 
ครูต้นแบบคนท่ี 2
8.กิจกรรมการเปิดช้ันเรียน
ของครูต้นแบบคนท่ี 3 
(Model teacher)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2.2 - 1



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และสะท้อนผล
9.กิจกรรมผลิตส่ือการเรียน
การสอน เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
10.กิจกรรมฝึกการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
11.กิจกรรมจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
คุณภาพ
12.กิจกรรมอบรมระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา
13.กิจกรรมอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
14.กิจกรรมนิเทศการสอน
15.กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

2.2 - 2



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาครูและ 1.เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไป 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของครูท่ีมี 1.ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผ่ายบริหาร
บุคลากรตามนโยบาย บุคลากร และผู้เก่ียวข้อง ราขการ ค่าลงทะเบียน  (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ การแสวงหาความรู้ และผู้เก่ียวข้องได้พัฒนา บุคลากร
ของต้นสังกัดและกรมส่งเสริมได้พัฒนาตนเองตามนโยบาย ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเพ่ือพัฒนาครู รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) และพัฒนาตนเอง ตนเองตามนโยบาย งานพัฒนาบุคลากร
การปกครองท้องถ่ิน ของต้นสังกัดและกรมส่งเสริมฯ และบุคลากรตามนโยบายของ อยู่เสมอ ของต้นสังกัดและกรมส่งเสริม

2.เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู ต้นสังกัดและกรมส่งเสริมการ การปกครองท้องถ่ิน
บุคลากร และผู้เก่ียวข้อง ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 2.ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ให้มีความสามารถ  และผู้เก่ียวข้อง
ในการจัดการเรียนรู้ ให้มีความสามารถ
3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ในการจัดการเรียนรู้

บุคลากรและผู้เก่ียวข้องได้มี 3.ผู้บริหาร ครู บุคลากร
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธี และผู้เก่ียวข้องได้มีโอกาส
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านการจัดการ แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นเลิศด้านการจัดการ

ศึกษากับหน่วยงานต่างๆ

3 โครงการพัฒนาครูเพ่ือขอมี 1.เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ จัดกิจกรรมอบรม พัฒนาครู 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     ร้อยละของครูท่ีมี 1.ครูมีความรู้ความเข้าใจ ผ่ายบริหาร
หรือเล่ือนวิทยฐานะ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เพ่ือขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ หรือเล่ือนวิทยฐานะ เก่ียวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ บุคลากร

ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน ได้แก่ รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) สูงข้ึน ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน งานประเมิน
วิทยฐานะ 1.ค่าใช้จ่ายเพ่ือลงทะเบียน วิทยฐานะ วิทยฐานะ
2.เพ่ือให้ครูพัฒนารูปแบบ ค่าเดินทางไปราชการ 2.ครูพัฒนารูปแบบกระบวน

กระบวนการในการจัด 2.กิจกรรมประเมินพัฒนาครู การในการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ท่ีหลากหลาย
3.เพ่ือการสร้างความม่ันใจให้ครู 3.ครูมีความม่ันใจในการ

2.2 - 3



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ได้พัฒนางานในหน้าท่ีให้ตรง พัฒนางานในหน้าท่ีให้ตรง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนด
4.เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต าแหน่ง

4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้สูงข้ึน

4 โครงการพัฒนาครูเพ่ือเตรียม1.เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ เพ่ือใช้เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     1.ครูมีความรู้ความเข้าใจ ผ่ายบริหาร
ความพร้อมและพัฒนา ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ เก่ียวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ บุคลากร
อย่างเข้ม ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหาร รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน งานประเมิน

เตรียมความพร้อมและพัฒนา อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม และ เตรียมความพร้อมและ วิทยฐานะ
อย่างเข้ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง พัฒนาอย่างเข้ม
2.เพ่ือให้ครูพัฒนารูปแบบ 2.ครูพัฒนารูปแบบ
กระบวนการในการจัด กระบวนการในการจัด
การเรียนการสอน การเรียนการสอน
3.เพ่ือการสร้างความม่ันใจให้ครู 3.ครูมีความม่ันใจในการ
ได้พัฒนางานในหน้าท่ีให้ตรง พัฒนางานในหน้าท่ีให้ตรง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนด
4.เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต าแหน่ง

4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้สูงข้ึน

2.2 - 4



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   2.3 กลยุทธ์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร1.เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของครู 1. ครูผู้สอนมีคุณธรรม ผ่ายบริหาร

ให้มีคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร จริยธรรมแก่บุคลากรด้าน (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ (เงินอุดหนุน/ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา บุคลากร
เพ่ือส่งเสริมการท างาน ในสถานศึกษาตามแนวทาง จรรยาบรรณวิชาชีพ และ รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) จริยธรรมและ ตามแนวทางจรรยาบรรณ งานพัฒนาบุคลากร

เป็นทีม จรรยาบรรณ วิชาชีพ สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติ ปฏิบัติตนตาม วิชาชีพ
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ งานในองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ 2. ครูผู้สอนสามารถ
ประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ร่วมกันได้และมี
ในองค์กร วัฒนธรรมในองค์กรท่ีดี

2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร1.เพ่ือให้ครูมีความเช่ือม่ันในการ จัดกิจกรรมประเมิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.ร้อยละของครู 1.ครูมีความเช่ือม่ันในการ ผ่ายบริหาร
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ท่ีท างานอย่างมี ประเมินประสิทธิภาพและ บุคลากร
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงานของครูและ ความสุข ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน งานประเมิน

ครูและบุคลากร เพ่ือใช้ประกอบ บุคลากรเพ่ือเล่ือนข้ันเงินเดือน 2.ร้อยละของครู ของครูและบุคลากรเพ่ือใช้ วิทยฐานะ
การเล่ือนข้ันเงินเดือนการให้ ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ประกอบการเล่ือนข้ัน
รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง เงินเดือนการให้รางวัล และ
2.เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ และชุมชน ค่าตอบแทนอ่ืนๆ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 3.ร้อยละของครูท่ีมี 2.ครูและบุคลากรมีขวัญ
ในการบริหารจัดการภายใต้ ความมุ่งม่ัน อุทิศตน ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอัน ในการสอนและ ในการบริหารจัดการภายใต้
จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียน กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ

อันจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2.3 - 1



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   2.3 กลยุทธ์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3 โครงการพัฒนาครูและ 1.เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ในการเสริมสร้างขวัญ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของครู 1.ครูและบุคลากร ผ่ายบริหาร
บุคลากรให้เกิดขวัญและ และก าลังใจให้แก่บุคลากร และก าลังใจในการปฏิบัติงาน (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ท่ีท างานอย่างมี เกิดขวัญและก าลังใจ บุคลากร
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 2.เพ่ือเป็นการสร้าง ของครูและบุคลากร ความสุข ให้แก่บุคลากร งานบุคคลสัมพันธ์

ความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกัน ประกอบด้วย 2.ครูและบุคลากร
และกันระหว่างบุคลากร 1.กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เกิดความสัมพันธ์อันดี
3.เพ่ือให้บุคลากรเกิดความ 2.กิจกรรมเสริมสร้างสวัสดิการ ซ่ึงกันและกันระหว่าง
ม่ันคงในสวัสดิการ ครู -บุคลากร บุคลากร
4.เพ่ือเป็นการสร้างความรัก (เย่ียมไข้ - เย่ียมคลอด) 3.ครูและบุคลากรเกิด
ความห่วงใยของทางโรงเรียน 3.กิจกรรมเสริมสร้างสวัสดิการ ความม่ันคงในสวัสดิการ
ต่อบุคลากร ครู -บุคลากรและเครือข่าย 4.ครูและบุคลากร 

ผู้ปกครอง (งานขาว - ด า) เกิดความรัก ความห่วงใย
4.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ ของทางโรงเรียนต่อบุคลากร
ก าลังใจ
- เล้ียงปีใหม่ 
- เล้ียงเกษียณ 
- เล้ียงส่ง
5.กิจกรรมสวัสดึปีใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูบ านาญ กรรมการชมรม

ผู้ปกครองและผู้มีอุปการะคุณ
ประจ าปี

2.3 - 2



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

   2.3 กลยุทธ์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนาการบริหาร 1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ เพ่ือจัดกิจกรรมประชุมก ากับ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละของครู 1.ครูและบุคลากร ผ่ายบริหาร
ประชุมครู และบุคลากร สามารถ ทักษะ เจตนคติ และ ติดตาม รายงานผล สะท้อน รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) และบุคลากร ได้เพ่ิมพูนความรู้ บุคลากร

วิธีการท างานของบุคลากรทาง ผลการนิเทศการด าเนินงาน รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) ท่ีได้รับการพัฒนา ความสามารถ ทักษะ งานบุคคลสัมพันธ์
การศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน 1.กิจกรรมประชุม 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 อย่างเป็นระบบ เจตนคติและวิธีการท างาน
2.เพ่ือเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทางการศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 2.กิจกรรมประชุมคณะ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2.ครู บุคลากรทางการ
แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน กรรมการฝ่าย ศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ความรู้ซ่ึงกันและกันได้อย่าง 3.ประชุมคณะครูและบุคลากร 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 แสดงความคิดเห็นและแลก
เต็มท่ี ทางการศึกษาประจ าเดือน เปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน
3.เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ ได้อย่างเต็มท่ี
เข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหาร 3.ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เสริมสร้างความเข้าใจ
ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ท่ีดีต่อกัน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบงาน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.การด าเนินงาน 1.ครูและบุคลากรมีความรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ

ประกันคุณภาพภายใน ประกันให้เป็นระบบและมี งานประกัน ดังน้ี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ตามข้ันตอนของ ความเข้าใจ เก่ียวกับ งานประกัน
ประสิทธิภาพตามท่ี 1.กิจกรรมพัฒนาระบบ ระบบประกัน ระบบประกันคุณภาพ คุณภาพภายใน
กฏกระทรวงก าหนด ประกันคุณภาพภายใน คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง นางสาวกรองจิต
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด 2.กิจกรรมพัฒนาระบบการจัด 2.ร้อยละของ มีประสิทธิภาพ นางสาวสวรส
การศึกษาให้มีคุณภาพตาม เก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ การด าเนิน 2.โรงเรียนมีระบบประกัน
มาตรฐานการศึกษา ประกันคุณภาพ โครงการ/กิจกรรม คุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
3.เพ่ือพัฒนาระบบการรายงาน และการายงานผล การศึกษาตามมาตรฐาน
สารสนเทศเพ่ือก ากับติดตาม 3.มีการจัดเก็บข้อมูล
การประกันคุณภาพ สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4.เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล น ามาใช้สนับสนุน
สารสนเทศสนับสนุนการบริหาร การบริหารจัดการได้
จัดการ 4.มีความพร้อมรองรับ
5.เพ่ือเตรียมความพร้อม การติดตามผล/

ให้หน่วยงานต้นสังกัดติดตาม การประเมินคุณภาพ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
6.เพ่ือรายงานและเผยแพร่
ผลการด าเนินงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง จัดกิจกรรมทบทวนและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.สถานศึกษามี 1.โรงเรียนมีหลักสูตร ฝ่ายบริหารวิชาการ

สถานศึกษาและหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) หลักสูตรการเรียนรู้ สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ งานหลักสูตร
ท้องถ่ิน หลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม สอด สามารถน าไปใช้จัด นางจันทนา

การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ คล้องกับเป้าหมาย การเรียนการสอนได้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา การศึกษา และความ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ันพ้ืนฐานคล้องกับท้องถ่ิน ต้องการของผู้เรียน 2.นักเรียนมีความรู้
และ ตอบสนองความต้องการ 2.จ านวนรายวิชา ความสามารถตาม
ความสามารถ ความถนัด เพ่ิมเติมตามเกณฑ์ หลักสูตรผ่านเกณฑ์ท่ี
และความสนใจของผู้เรียน 3.ร้อยละของ สถานศึกษาก าหนด

นักเรียนท่ีมีผล 3.นักเรียนมีคุณลักษณะ
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ดี เก่ง และอยู่ในสังคม
แยกตามกลุ่มสาระ ได้อย่างมีความสุข
เป็นไปตามเกณฑ์

3 โครงการพัฒนาหลักสูตร 1.เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ จัดกิจกรรมทบทวนและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.สถานศึกษา 1.โรงเรียนมีหลักสูตร ฝ่ายบริหารวิชาการ

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ความเข้าใจ มีความสามารถ ปรับปรุงหลักสูตร (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มีหลักสูตร สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ งานหลักสูตร
ของผู้เรียนตามศักยภาพ ในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนสู่ การเรียนรู้ท่ี สามารถน าไปใช้จัด นางจันทนา

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ความป็นเลิศ เหมาะสมสอดคล้อง การเรียนการสอนได้
ของผู้เรียนตามศักยภาพ 1.แผนการเรียนกีฬา ม.1-6 กับเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถน าไปใช้ 2.เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ม.1-3 การศึกษา และ 2.นักเรียนมีความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ความต้องการของ ความสามารถตาม
2.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง ม.4-6 ผู้เรียน หลักสูตรสถานผ่านเกณฑ์
หลักสูตรสถานศึกษาสู่ 4.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.จ านวนรายวิชา ท่ีก าหนด
ความเป็นเลิศของผู้เรียนตาม ม.1-3 เพ่ิมเติมตามเกณฑ์ 3.นักเรียนมีคุณลักษณะ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ศักยภาพให้สอดคล้องกับ 5.อาหารและโภชนาการ ม .1-6 3.ร้อยละของ ดี เก่ง และอยู่ในสังคม
หลักสูตรแกนกลาง 6.ศิลปะการแสดง ม.1-6 นักเรียนท่ีมี ได้อย่างมีความสุข
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดนตรีไทย/ดนตรีสากล/ ผลสัมฤทธ์ิ

นาฏศิลป์ ทางการเรียน

7.ภาษา ม.1-6 แยกตามกลุ่มสาระ

ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน เป็นไปตามเกณฑ์

4 โครงการพัฒนาระบบงาน 1.เพ่ือพัฒนนาระบบ นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.จ านวนระบบ 1.ระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ธุรการและสารบรรณเพ่ือ การบริหารจัดการสถานศึกษา และผู้ติดต่อราชการ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) สารสนเทศงาน สถานศึกษาได้มาตรฐาน งานธุรการ
ยกระดับการบริการ ให้ได้มาตรฐาน มีความพึงพอใจ  ในระบบ ธุรการและสารบรรณ 2.ระบบบริการงานธุรการ

2. เพ่ือจัดระบบบริการงาน บริการงานธุรการและ 2.ร้อยละของความ และงานสารบรรณมี
ธุรการ และสารบรรณให้มี งานสารบรรณ ส าเร็จของงาน ประสิทธิภาพตามระเบียบ
ประสิทธิภาพตามระเบียบงาน โดยมีกิจกรรม สารบรรณ งานสารบรรณ
สารบรรณ 1.รับหนังสือราชการ 3.ระดับความพึงพอ 3.การบริการงานธุรการ
3.เพ่ือพัฒนาการบริการงาน 2.การจัดเก็บหนังสือราชการ ใจของนักเรียน และสารบรรณ แก่นักเรียน
ธุรการและสารบรรณ 3.การส่งหนังสือราชการ บุคลากร ผู้ปกครอง บุคลากร ผู้ปกครอง
แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง 4.การท าลายหนังสือราชการ และผู้ติดต่อราชการ และผู้ติดต่อราชการ
และผู้ติดต่อราชการให้เกิด ต่อการบริการงาน มีความสะดวก รวดเร็ว   
ความสะดวก รวดเร็ว   ธุรการและสารบรรณ และเกิดความพึงพอใจ  
และเกิดความพึงพอใจ  
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการรับนักเรียนใหม่ 1.เพ่ือจัดท าแผนการรับสมัคร นักเรียน ได้เข้าเรียนตาม 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนระดับช้ันป.1 
นักเรียนระดับช้ันป.1 ม.1 ม.4 เกณฑ์ภาคบังคับในเขตบริการ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีสมัคร ม.1 , ม.4 สมัครเข้าเรียน
ตามหลักเกณฑ์ของต้นสังกัด โดยมีกิจกรรมดังน้ี เข้าเรียน 2.นักเรียนได้รับการทดสอบ
2.เพ่ือทดสอบและวัดผล 1.วางแผนการรับนักเรียน 2.ร้อยละของ และวัดผลด้านพัฒนาการ
ด้านพัฒนาการของนักเรียนใหม่ ตามจ านวนและตามต้องการ นักเรียนท่ีผ่าน 3.โรงเรียนมีการจัดเก็บ
3.เพ่ือจัดท าเอกสารการย้าย 2.จัดท าแบบฟอร์ม การทดสอบ ข้อมูลการย้ายเข้าระหว่างปี
เข้าระหว่างปี การรับสมัครนักเรียน และวัดผล ของนักเรียน

3.คัดเลือกนักเรียน 3.จ านวนการ
4.ประกาศผลการคัดเลือก ย้ายเข้าระหว่างปี
5.จัดท าเอกสารการย้ายเข้า

6 โครงการพัฒนาระบบการ 1. เพ่ือจัดหาทรัพยากรทางการ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1. ร้อยละของ 1. โรงเรียนเทศบาลเมือง ฝ่ายบริหาร
บริหารงานพัสดุโรงเรียน ศึกษาให้เพียงพอ เหมาะสม พัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) การจัดซ้ือ/จัดจ้าง ภูเก็ต มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ใฃ้ งบประมาณ 

2. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน โรงเรียน ดังน้ี ท่ีด าเนินงานส าเร็จ ทันกับความต้องการของ งานพัสดุ
ของเจ้าหน้าท่ีให้ถูกต้องตาม  - แต่งต้ังคณะกรรมการงาน 2. ความถูกต้อง แผนปฏิบัติงาน
ระเบียบและกฎหมายต่างๆ พัสดุ ของการปฏิบัติงาน 2. มีการลงทะเบียน
3. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ  - วางแผนจัดหาพัสดุโรงเรียน พัสดุโรงเรียน พัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นปัจจุบัน
ด้านการบริการวัสดุ ครุภัณฑ์  - ส ารวจครุภัณฑ์ประจ าห้อง 3. ร้อยละของ สะดวกในการค้นหา 
ให้เป็นระบบ ทันสมัย คณะครู  - วางแผนซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าเฉล่ียความ 3. การตรวจสอบการ
บุคลากรของโรงเรียน ได้รับ  - จัดท าฎีกาจัดซ้ือจัดจ้าง พึงพอใจต่อการ เบิกจ่ายวัสดุ เป็นไปอย่าง
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  - รายงานผลการด าเนินงาน บริหารงาน เป็นระบบ ตรวจสอบได้

พัสดุโรงเรียน
 - รายงานครุภัณฑ์ประจ าปี
 - จ าหน่ายครุภัณฑ์ประจ าปี
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

 - สรุปผลการด าเนินงาน 
และวางแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนางานพัสดุ

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ร้อยละของ 1. โรงเรียนมีระบบการ ฝ่ายบริหาร
การจัดท าแผน โครงการ จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) โครงการ/กิจกรรม บริหารโครงการ/กิจกรรมท่ี งบประมาณ
และพัฒนาระบบติดตามงาน 2. เพ่ือเป็นสารสนเทศด้านการ แผน โครงการ และพัฒนา ท่ีบรรลุตามวัตถุ มีประสิทธิภาพ เกิด งานนโยบายและ

วางแผนบริหารทรัพยากรให้ ระบบติดตามงาน ดังน้ี ประสงค์ เป้าหมาย ประสิทธิผลต่อผู้เรียนและ แผน
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  -แต่งต้ังคณะกรรมติดตามงาน เชิงปริมาณ เป้าหมาย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

 -ประชุมทบทวนรายงานผล เชิงคุณภาพ 2. โรงเรียนมีระบบบริหาร
การติดตามและสรุปผลโครงการ จัดการสถานศึกษาท่ีมี
เพ่ือน าปัญหา/ข้อเสนอแนะ 2. ระดับความ คุณภาพได้มาตรฐาน
มาปรับปรุงการจัดท าแผนงาน/ พึงพอใจของผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายการ
โครงการ และผู้มีส่วน จัดการศึกษา และ
 -ร่วมจัดท าปฏิทินการปฏิบัติ เก่ียวข้องต่อผลการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
งาน เพ่ือการติดตามงาน ด าเนินงานโครงการ

 -รายงานผลการติดตามงาน /กิจกรรม
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร/การประชุมประจ าเดือน

 -ประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติ
และการติดตามงาน
 -จัดท ารายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ีคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และต้นสังกัดทราบ

8 พัฒนาระบบการจัดเก็บ 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 1. จ านวนระบบ 1. การจัดท าระบบการ ฝ่ายบริหาร
เงินการศึกษา ด้านการจัดเก็บเงินการศึกษาให้ พัฒนาระบบการจัดเก็บเงิน (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) สารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน จัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา งบประมาณ

มีมาตรฐาน การศึกษา ดังน้ี 2. ร้อยละของ มีมาตรฐาน งานการเงิน
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่  -แต่งต้ังคณะกรรมด้านการเงิน ค่าเฉล่ียความ 2. โรงเรียนมีระบบการ
เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารในการ  -ประชุมทบทวนรายงานผล พึงพอใจต่อการ บริหารงานด้านการจัดเก็บ
ใช้งานข้อมูลด้านการจัดเก็บเงิน ด าเนินโครงการเพ่ือน าปัญหา/ บริหารงาน เงินบ ารุงการศึกษาท่ีคล่องตัว

การศึกษามีความถูกต้อง รวดเร็ว ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เป็นระบบ สามารถน าข้อมูล

แม่นย า การจัดโครงการ/กิจกรรม มาใช้ได้ทันที
 -ร่วมจัดท าปฏิทินการปฏิบัติ
งาน 
 -รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในต่อผู้บริหาร/บุคลากร
และประชาชนทราบ
 -รายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและการจัดเก็บ
เงินการศึกษาต่อผู้บริหาร
บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้นสังกัด

และสาธารณะชนทราบ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

9 โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติ 1. เพ่ือจัดท าแผนคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. สถานศึกษามี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ผ่ายบริหาร

งานเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร ส าหรับฝ่าย/งาน บริหารโรงเรียน งานส าหรับฝ่าย/งาน บริหาร (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) 1) แผนพัฒนาการ มีการบริหารงานยึด บุคลากร

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 2.เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าจ้างท าเอกสาร ศึกษา หลักการมีส่วนร่วม งานบุคลากร

งานของฝ่ายบริหารฯ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 2) แผนปฏิบัติการ สนองตอบความต้องการ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.2 กลยุทธ์ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือจัดระบบ รวบรวมจัดเก็บ จัดระบบสารสนเทศงานวิชาการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1.รายงานการสรุป 1.มีระบบงานธุรการท่ีเป็น ฝ่ายบริหารวิชาการ

สารสนเทศวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ดังน้ี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) หนังสือของฝ่าย ระบบติดตาม ตรวจสอบ

ของงานวิชาการ 1.ระบบงานธุรการ พร้อมสรุป ได้ง่าย

2.ระบบฐานข้อมูล การด าเนินงาน 2.มีข้อมูลผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ RT,NT O-NET 2.รายงานผล ต่างๆ เพ่ือใช้ใน

และการทดสอบกลางระดับ การทดสอบต่างๆ ในการวางแผน/ยกระดับ

เทศบาล แจ้งครูท่ีเก่ียวข้อง คุณภาพการศึกษา

2 โครงการจัดท าทะเบียน 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถิติ ครู บุคลากร และผู้ปกครอง 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1.ร้อยละของ 1. จัดเก็บข้อมูลสถิตินักเรียน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
และสถิตินักเรียน นักเรียนด้วยระบบเทคโนโลยี สามารถน าข้อมูลสถิติไปใช้ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ข้อมูลสถิตินักเรียน ด้วยระบบเทคโนโลยี งานธุรการและ

สารสนเทศอย่างครบถ้วน ในการวางแผนพัฒนา ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สารสนเทศอย่างครบถ้วน สารบรรณ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน การศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 2. ร้อยละของ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. เพ่ือจัดท าสารสนเทศการ โดยมีกิจกรรมดังน้ี การบันทึกข้อมูล 2. ระบบสารสนเทศการ
ย้ายเข้า – ย้ายออกให้เป็น 1.รายงานสถิติประจ าวัน ย้ายเข้า-ย้ายออก ย้ายเข้า – ย้ายออก
ปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 2.สรุปรายงานสถิติรายเดือน ของนักเรียนท่ีเป็น เป็นปัจจุบันสามารถตรวจ
3.เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 3.รายงานผลรายปี ปัจจุบัน สอบได้
ด้านนักเรียนให้เป็นระบบ 3.จ านวนของ 3.ข้อมูลสารสนเทศ
สามารถน ามาใช้ในการวางแผน การน าข้อมูล ด้านนักเรียนเป็นระบบ
พัฒนาการศึกษาได้อย่าง สารสนเทศไปใช้ สามารถน ามาใช้ในการ
รวดเร็ว ในการวางแผน วางแผนพัฒนาการศึกษา

พัฒนาการศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3.2 - 1



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.2 กลยุทธ์ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3 โครงการจัดท าทะเบียน 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลทะเบียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1.ร้อยละของข้อมูล 1. จัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร ฝ่ายบริหารบุคลากร

และข้อมูลด้านบุคลากร บุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยี สามารถน าข้อมูลสถิติไปใช้ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ด้านบุคลากรถูกต้อง ด้วยระบบเทคโนโลยี งานพัฒนาบุคลากร

สารสนเทศอย่างครบถ้วน ในการวางแผน พัฒนา เป็นปัจจุบัน สารสนเทศอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ด้านบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว 2.ร้อยละของการ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. เพ่ือจัดท าสารสนเทศประวัติ บันทึกข้อมูลประวัติ 2. ระบบสารสนเทศการ
การรับเคร่ืองราชย์อิสริยาภรณ์ เคร่ืองราชย์อิสริยา ย้ายเข้า – ย้ายออก
การปรับเงินเดือน วิทยฐานะให้ ภรณ์ การปรับเงิน เป็นปัจจุบันสามารถตรวจ
ปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ เดือน วิทยฐานะ สอบได้
3.เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจุบัน 3.ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านอัตราก าลัง จ านวนช่ัวโมง 3.จ านวนการน าข้อมูล ด้านนักเรียนเป็นระบบ
การพัฒนาครูให้สามารถน ามา สารสนเทศไปใช้ สามารถน ามาใช้ในการ
ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ในการวางแผน วางแผนพัฒนาการศึกษา
บุคลากรได้อย่างเป็นระบบ พัฒนาคุณภาพ ได้อย่างรวดเร็ว

บุคลากร   
4 โครงการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1.จ านวนระบบ  1.โรงเรียนมีระบบจัดเก็บ ฝ่ายบริหารท่ัวไป

สถานศึกษา ประวัติ และข้อมูลพ้ืนฐาน จัดท าข้อมูลประวัติ และข้อมูล (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ข้อมูลประวัติและ ปรับปรุงข้อมูลประวัติ และ งานประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน พ้ืนฐานสถานศึกษา ดังน้ี ข้อมูลพ้ืนฐานของ ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา
2. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  -แต่งต้ังคณะปฏิบัติงานจัดท า สถานศึกษา     2.มีแหล่งข้อมูลสถานศึกษา
สามารถน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการ ข้อมูลประวัติ และข้อมูล 2.ระดับความ แก่ผู้ท่ีสนใจ
วางแผนและพัฒนาสถานศึกษา พ้ืนฐานสถานศึกษา พึงพอใจของครู 3.สร้างภาพลักษณ์แห่ง
3. เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่  -ประชุมทบทวนรายงานผล บุคลากร และ การเป็นองค์กรคุณภาพใน
ประชาขนท่ัวไปต่อสถานศึกษา ด าเนินโครงการเพ่ือน าปัญหา/ นักเรียนต่อระบบ การจัดการเรียนรู้
ในการเป็นองค์การแห่งคุณภาพ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ข้อมูลประวัติ และ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.2 กลยุทธ์ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้านการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลพ้ืนฐานท่ี

 -ร่วมจัดท าปฏิทินการปฏิบัติ ให้บริการ

งาน 3.ระดับความเช่ือม่ัน

 -รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อการจัดการศึกษา

ต่อท่ีประชุมประจ าเดือน ในฐานะองค์กรทาง

 -น าเสนอข้อมูลประวัติ และ การศึกษาของท้องถ่ิน

ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาต่อ
ผู้บริหาร บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และสาธารณะชน

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลด้าน 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. จ านวนระบบ  1. โรงเรียนมีระบบจัดเก็บ ฝ่ายบริหาร
การเงินและงบประมาณ ด้านการเงินและงบประมาณของ จัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูล รายงานด้านการเงิน งบประมาณ 

สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และงบประมาณ ดังน้ี และงบประมาณ และงบประมาณท่ีถูกต้อง งานการเงินและ
2. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  -แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน ของสถานศึกษา     ตามระเบียบ บัญชี
สามารถน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการ  -ประชุมทบทวนรายงานผล 2. ระดับความ 2. ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูล
วางแผนและพัฒนาสถานศึกษา ด าเนินโครงการเพ่ือน าปัญหา/ พึงพอใจของครู สารสนเทศในการตัดสินใจ
3. เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง บุคลากร และ วางแผนการบริหารองค์กร
ประชาขนท่ัวไปต่อสถานศึกษา การจัดรายงานข้อมูลด้าน นักเรียนต่อการ ให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม
ในการเป็นองค์การแห่งคุณภาพ การเงินและงบประมาณ รายงานข้อมูลด้าน วิสัยทัศน์
ด้านการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน  -จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน การเงิน และงบ 3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 -รายงานข้อมูลด้านการเงิน ประมาณ แก่สาธารณะสร้าง
และงบประมาณต่อผู้บริหาร ภาพลักษณ์ความเป็นองค์กร
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   3.2 กลยุทธ์ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และบุคลากรในท่ีประชุมทราบ แห่งคุณภาพโดยน้อมน า
หลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจ

 -สรุปรายงานผลด าเนินงาน/ พอเพียง และยึดหลักแห่ง
โครงการต่อคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ต้นสังกัดและสาธารณะชน
ทราบ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1.เพ่ือจัดซ้ือหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือแบบเรียน/ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1.การด าเนินการ 1.นักเรียนทุกคนได้รับ ฝ่ายบริหารวิชาการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้นักเรียนช้ัน ป.1-ม.6 แบบฝึกหัดท่ีได้รับอนุญาต (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) จัดซ้ือตามระยะ หนังสือตามงบประมาณ งานวิขาการ
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ 2.เพ่ือสร้างและขยายโอกาส ให้นักเรียนตามงบประมาณ เวลา ท่ีจัดสรร นางสาวปราณี
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทางการศึกษาให้นักเรียนตาม ท่ีจัดสรรรายหัวช้ัน ป.1-ม.6 2.นักเรียนมีหนังสือ 2.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ฝ่ายบริหาร
(จัดซ้ือหนังสือเรียน) นโยบาย เรียนพร้อมใช้ ทางการเรียนตามเป้าหมาย งบประมาณ

3.เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย เม่ือเปิดภาคเรียน 3.ผู้ปกครองได้ลดภาระ งานพัสดุ
ของผู้ปกครอง ค่าใช้จ่าย นางณัฐกฤตา

2 โครงการจัดท าบัตรประจ า 1.เพ่ือจัดซ้ือจัดหาส่ือเทคโนโลยี นักเรียน ครูบุคลากร 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียน ครูบุคลากร ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ตัวนักเรียน Student Care สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้ปกครองมีเทคโนโลยี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่ือเทคโนโลยี งานธุรการและ
และระบบดูแลช่วยเหลือ ของนักเรียนและการปฏิบัติงาน สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ บุคลากร ผู้ปกครอง สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการ สารบรรณ
นักเรียน ของครูและบุคลากร และมีช่องทางในการส่ือสาร มีส่ือเทคโนโลยี เรียนรู้และการปฏิบัติงาน

2. เพ่ือจัดท าระบบดูแลนักเรียน ข้อมูลข่าวสารระหว่าง สารสนเทศ 2.นักเรียน ครูบุคลากร

เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร โรงเรียนกับผู้ปกครอง ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้ปกครองใช้ประโยชน์
จัดการข้อมูลนักเรียนได้อย่าง โดยมีกิจกรรม และการปฏิบัติงาน จากระบบดูแลช่วยเหลือ
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 1.ระบบลงเวลานักเรียน 2.ร้อยละของ นักเรียนได้อย่างมีระบบ
3. เพ่ือเป็นช่องทางในการ 2.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียน ครู และมีประสิทธิภาพ
ส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง 3.ระบบประชาสัมพันธ์ บุคลากร ผู้ปกครอง 3.นักเรียน ครูบุคลากร

โรงเรียนกับผู้ปกครอง ใช้ประโยชน์ ผู้ปกครองมีช่องทางในการ
จากระบบดูแล ส่ือสารข้อมูลข่าวสาร
ช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างโรงเรียนกับ
ได้อย่างมีระบบ ผู้ปกครอง
และมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3.ร้อยละของ
นักเรียน ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง

รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบ
Student Care

3 โครงการจัดหา วัสดุ 1. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. ร้อยละของการ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต   ฝ่ายบริหาร
อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีและทรัพยากรทาง จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ จัดซ้ือจัดหาวัสดุ มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ งบประมาณ
ทรัพยากรทางการศึกษา การศึกษาให้เพียงพอและ โรงเรียน ดังน้ี รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) อุปกรณ์ตรงตาม เทคโนโลยีและทรัพยากร งานพัสดุ

เหมาะสม  - แต่งต้ังคณะกรรมการงาน ความต้องการ ทางการศึกษา ห้องเรียน

2. เพ่ือสนับสนุนการบริการ พัสดุ ท่ีได้รับการอนุมัติ /ห้องพิเศษ เพ่ือใช้ในการ

ด้านวัสดุ ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี  -ประชุมทบทวนและวางแผน และจัดหาส าเร็จ บริการจัดการภายในโรงเรียน

และทรัพยากรทางการศึกษาแก่ พัฒนางาน 2. ค่าเฉล่ียระดับ อย่างเพียงพอ

นักเรียน ครู บุคลากร่ีอย่าง  - ส ารวจความต้องการพัสดุ ความพีงพอใจ

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  - วางแผนจัดหาพัสดุโรงเรียน ของนักเรียน 

 - จัดท าฎีกาจัดซ้ือ/จัดจ้าง บุคลากร และผู้มี

 - รายงานผลการด าเนินงาน ส่วนเก่ียวข้องต่อ

จัดซ้ือจัดจ้างต่อผู้บริหาร ความพร้อมด้าน
และท่ีประชุมบุคลากรทราบ ทรัพยากรทาง
 - สรุปผลการด าเนินงาน การศึกษา
และวางแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนางานพัสดุ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการจ้างเหมาบริการ 1. เพ่ือจัดหาทรัพยากรทางการ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 50,000 40,000 40,000 50,000 40,000 1. ร้อยละของการ 1. โรงเรียนสามารถวางแผน ฝ่ายบริหาร
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ด าเนินงานจัดซ้ือ เพ่ือการซ่อมแซม บ ารุงรักษา งบประมาณ
รถยนต์ราชการ งานยานพาหนะเพียงพอและ รถยนต์ราชการ ดังน้ี รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) จัดจ้างเก่ียวกับงาน ยานพาหนะราชการอย่าง งานยานพาหนะ

เหมาะสม  - แต่งต้ังคณะกรรมการงาน ยานพาหนะท่ีได้รับ เป็นระบบ
2. เพ่ือสนับสนุนการบริการ ยานพาหนะ การอนุมัติและ 2. บริหารจัดการให้บริการ
ด้านการคมนาคมแก่บุคลากร  -ประชุมทบทวนผลการด าเนิน ด าเนินการส าเร็จ ด้านยานพาหนะแก่นักเรียน
นักเรียน ชุมชนภายใต้บทบาท งานและน าปัญหา/ข้อเสนอแนะ 2. ค่าเฉล่ียระดับ บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ มาวางแผนพัฒนาการด าเนินงาน ความพีงพอใจ 3. ช่วยลดการก่อมลพิษ
 - วางแผนการใช้รถยนต์ ของนักเรียนและ และร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
 - วางแผนซ่อมแซมครุภัณฑ์ บุคลากรท่ีรับบริการ

 - รายงานผลการใช้รยนต์ งานยานพาหนะ 

ประจ าเดือน
 -รายงานผลการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์รถยนต์จากหน่วย
ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหาร
และท่ีประชุมบุคลากรทราบ
 - รายงานครุภัณฑ์ประจ าปี
 - สรุปผลการด าเนินงาน 
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1.เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ครู และบุคลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ  - คณะครูและเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบริหาร
คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา สนับสนุนการบริหารงาน ได้รับประโยขน์จากการจัดซ้ือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 1. จ านวนครุภัณฑ์ สามารถปฏิบัติงานได้ งบประมาณ
การบริหารงาน และระบบ ของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ ครุภัณฑ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ คอมพิวเตอร์ All อย่างมีประสิทธิภาพ งานพัสดุ
สารสนเทศ 2.เพ่ือพัฒนาการบริหารงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ In One ส าหรับ  - บุคลากรปฏิบัติงานฝ่าย

ของสถานศึกษาให้มี ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ งานประมวลผล บริหารมีครุภัณฑ์เพ่ือการ
ประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า , เคร่ืองพิมพ์ ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ
3.เพ่ือยกระดับมาตรฐาน โปรแกรมส านักงาน และ Multifunction  -นักเรียน ครู บุคลากรและ
การบริหารสถานศึกษาให้มี ครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อม ผู้ปกครองได้รับประโยชน์
มาตรฐานในระดับท่ีสูงข้ึน อ่ืนๆ ติดต้ังถังหมึก และ เกิดความพึงพอใจต่อการ

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า บริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ท่ีเพ่ิมข้ึน คุณภาพ ของโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
2. การบริหาร
จัดการงานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ
งานอาคารสถานท่ี
เกิดความสะดวก
2. ครู บุคลากร
นักเรียน ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษา

ของฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

4.1 - 4



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

6 โครงการติดต้ังถังดับเพลิง 1. เพ่ือติดต้ังถังดับเพลิง ติดต้ังถังดับเพลิงอาคาร 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ๑.จ านวนถังดับเพลิง1. ถังดับเพลิงประจ าอาคาร ฝ่ายบริหาร

และเติมน้ ายาถังเก่า ประจ าอาคารเรียนให้มีความ ม่ิงเมือง อาคารเรืองอโณทัย (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ท่ีได้รับการติดต้ัง เรียนให้มีความเพียงพอ งบประมาณ

เพียงพอ อาคารร่มไทรทอง รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) และเติมน้ ายา 2. ถังดับเพลิงเก่าท่ีเส่ือม งานอาคารสถานท่ี

2. เพ่ือเติมสารเคมีดับเพลิง อาคารผ่องโกมล และ 2.ระดับของ คุณภาพกลับมาใช้งานได้

ถังเก่าท่ีหมดคุณภาพ อาคารชลพฤกษา ความพึงพอใจ 3. มีความพร้อมในการ

3. เพ่ือป้องกันอัคคีภัย เติมสารเคมีถังเก่าจ านวน ของผู้ใช้บริการ ป้องกันอัคคีภัย

7 โครงการค่าใช้จ่ายระบบ 1. เพ่ือจัดหาทรัพยากรทางการ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1. ร้อยละของ 1. โรงเรียนมีความคล่องตัว ฝ่ายบริหาร
สาธารณูปโภคโรงเรียน ศึกษาด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ การเบิกจ่ายค่า ด้านการติดต่อส่ือสารท้ัง งบประมาณ

ให้เพียงพอและเหมาะสม โรงเรียน ดังน้ี รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) สาธารณูปโภคท่ี ภายในองค์การ และระหว่าง งานอาคารสถานท่ี
2. เพ่ือสนับสนุนการบริการ  - แต่งต้ังคณะกรรมการ ได้รับการอนุมัติและ องค์การ
ด้านสาธารณูปโภคแก่บุคลากร ด าเนินงาน ด าเนินการส าเร็จ 2. เปิดโอกาสด้านการรับรู้
นักเรียน ชุมชนภายใต้บทบาท  -ประชุมทบทวนผลการด าเนิน 2. ค่าเฉล่ียระดับ ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อ

หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ งานและน าปัญหา/ข้อเสนอแนะ ความพีงพอใจ การบริหารจัดการศึกษา
มาวางแผนพัฒนาการด าเนินงาน ของนักเรียน 

 -จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน บุคลากร และผู้มี

 - รายงานการใช้จ่ายด้าน ส่วนเก่ียวข้องต่อ

สาธารณูปโภคต่อผู้บริหาร ความพร้อมด้าน
และท่ีประชุมบุคลากรทราบ ทรัพยากรทาง
 - สรุปผลการด าเนินงาน การศึกษา
โครงการ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   4.2  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคาร สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงห้องหุ่นยนต์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.จ านวนห้อง 1.นักเรียนและครูได้ใช้ ฝ่ายบริหาร

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ หุ่นยนต์มีความพร้อม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ปฏิบัติการหุ่นยนต์ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ งบประมาณ
เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน 81 ตร.ม. ประกอบด้วย รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ ท่ีได้รับการปรับปรุง ได้มีความสวยงาม เป็น งานอาคารสถานท่ี
มีความสะดวกต่อการจัด 1. ปรับปรุงพ้ืน และฝ้าห้อง รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) 2.ระดับของ ระเบียบเป็นสัดส่วน
การเรียนการสอน 2. ปรับปรุงทาสีผนังห้อง ความพึงพอใจ มีความสะดวกต่อ
2.เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการ 3. ติดต้ังตู้ โต๊ะ เคาน์เตอร์ ของผู้ใช้บริการ การจัดการเรียนการสอน
หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพ และเก้าอ้ี 2.ครูสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ

ในการจัดเตรียมการเรียน 4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า หุ่นยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ

การสอน แสงสว่าง ในการจัดเตรียมการเรียน
3. เพ่ือให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจ 5. อุปกรณ์ประกอบ การสอน
ต่อสภาพแวดล้อมของห้อง การเรียนการสอน
หุ่นยนต์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 6. ประตู - หน้าต่าง
การเรียน การสอน
4. ผู้สอนได้รับความสะดวก
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
สามารถปฏิบัติการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   4.2  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคาร สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2 โครงการปรับปรุงห้อง 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการ ครูบุคลากรและนักเรียนห้อง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.จ านวนห้องเรียน 1.นักเรียนได้รับการสนับสนุน ฝ่ายบริหาร
ภาษาอังกฤษ IEP เรียนการสอน โครงการ IEP ป.1-ป.6 (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ IEP ท่ีได้รับการ การจัดการเรียนการสอน งบประมาณ

2.เพ่ือจัดสถานท่ีให้ มีห้องเรียนท่ีเออ านวยต่อ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ ปรับปรุง 2.นักเรียนมีสถานท่ีท่ี งานอาคารสถานท่ี
เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน การเรียนให้เหมาะสมกับการ รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) 2.ระดับของ เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน
มีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อ เรียนการสอนของครูและ ความพึงพอใจ มีบรรยากาศท่ีดีท่ีเอ้ือ
การเรียนรู้และเกิด นักเรียน ประกอบด้วย ของผู้ใช้บริการ ต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 1. ปรับปรุงผนัง ฝ้า ทาสี ประโยชน์สูงสุด

2. ปรับปรุงประตูเข้า ออก
3. จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์
4. ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน
5. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู
6. ติดต้ังกระดานอัจฉริยะ

3 โครงการปรับปรุงห้อง 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการ ครูบุคลากรและนักเรียนห้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จ านวนห้องเรียน 1.นักเรียนได้รับการสนับสนุน ฝ่ายบริหาร
ภาษาอังกฤษ EP เรียนการสอน โครงการ EP.มีห้องเรียนท่ีอ านวย (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ EP ท่ีได้รับการ การจัดการเรียนการสอน งบประมาณ

2.เพ่ือจัดสถานท่ีให้ ต่อการเรียนให้เหมาะสมกับการ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ ปรับปรุง 2.นักเรียนมีสถานท่ีท่ี งานอาคารสถานท่ี
เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน เรียนการสอนของครูและ รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) 2.ระดับของ เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน
มีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อ นักเรียน ประกอบด้วย ความพึงพอใจ มีบรรยากาศท่ีดีท่ีเอ้ือ
การเรียนรู้และเกิด 1. ปรับปรุงผนัง ฝ้า ทาสี ของผู้ใช้บริการ ต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สุงสุด 2. ปรับปรุงประตูเข้า ออก ประโยชน์สูงสุด

3. จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์
4. โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน ครู
5. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู
6. ติดต้ังกระดานอัจฉริยะ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   4.2  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคาร สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติ 1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีห้อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.จ านวนห้อง 1.ผู้เรียนมีห้อง ฝ่ายบริหาร
การทางภาษา ปฏิบัติการทางภาษา ทางภาษา ประกอบด้วย (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ปฏิบัติการทางภาษา ปฏิบัติการทางภาษา งบประมาณ

ท่ีสามารถใช้งานได้เพียงพอ 1. ปรับปรุงผนัง ฝ้า ทาสี รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ ท่ีได้รับการพัฒนา ท่ีสามารถใช้งานได้ งานอาคารสถานท่ี
2.เพ่ือส่งเสริมการจัด 2. ปรับปรุงประตูเข้า ออก รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) 2.ระดับของ เพียงพอ
บรรยากาศส่ิงแวดล้อม 3. จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์ ความพึงพอใจ 2.การจัดห้องเรียนมี
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิม 4. ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน ของผู้ใช้บริการ บรรยากาศส่ิงแวดล้อม
ประสิทธิภาพในการเรียน 5. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ิม
การสอน 6. ติดต้ังกระดานอัจฉริยะ ประสิทธิภาพในการเรียน

7. ติดต้ังหูฟัง และเคร่ืองเสียง การสอน

5 โครงการปรับปรุงห้อง 1.เพ่ือบริการส่ือการสอน พัฒนาห้องเรียนมินิเธียร์เตอร์ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1.ห้องมินิเธียร์เตอร์ มีห้องบริการด้านส าหรับ ฝ่ายบริหาร
มินิเธียร์เตอร์ ส่ือสารคดีภาพยนต์และส่ืออ่ืนๆ ประกอบด้วย (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ท่ีได้รับการพัฒนา ให้กับบุคลากรและนักเรียน งบประมาณ

2.เพ่ือประชุมอบรม สัมนา ติดต้ังเคร่ืองฉายพร้อมจอ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ 2.ระดับของ ใช้ในการจัดการเรียน งานอาคารสถานท่ี
3.เพ่ือจัดการเรียนการสอน โปรเจกเตอร์ รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) ความพึงพอใจ การสอนและประชุมอบรม
ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ - ระบบอินเตอร์เนต ของผู้ใช้บริการ ท่ีทันสมัย

- ระบบเคร่ืองเสียง
 - อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

- เก้าอ้ีท่ีน่ัง
- ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง
 -ปรับพ้ืนห้อง ฝ้าเพดาน
ฝาผนัง
 - ปรับปรุงประตูทางเข้า ออก
 -ระบบป้องกันภัย
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   4.2  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคาร สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

6 โครงการปรับปรุง 1. เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องส านักงานบริหาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ห้องส านักงาน 1.มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอ ฝ่ายบริหาร
ห้องส านักงาน ห้องส านักงานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ฝ่ายบริหาร ในการด าเนินงาน งบประมาณ

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 1.จ้างปรับปรุงห้อง รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ ท่ีได้รับการปรับ 2.มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอ งานอาคารสถานท่ี
2.เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ประจ าห้อง 2.จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) ปรุงพัฒนา ในการปฏิบัติงาน
ส านักงานให้เพียงพอ 3.ค่าจ้างติดต้ังระบบสาธารณู 2.ระดับของ 3. ห้องมีความเป็นระเบียบ
3. เพ่ือสนับสนุนการจัดระเบียบ ปโภค ความพึงพอใจ เอกสารมีการจัดเป็นระบบ
ห้องและการเก็บเอกสารต่างๆ ของผู้ใช้บริการ สามารถใช้งานได้สะดวก
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง ในการให้บริการ
สะดวกในการให้บริการ แก่ครูและบุคลากร
แก่ครูบุคลากร

7 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือให้สถานศึกษามี เพ่ือด าเนินการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ห้องพยาบาลท่ี 1.สถานศึกษามี ฝ่ายบริหาร
ห้องพยาบาล ห้องพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน 1. จัดซ้ือเตียงผู้ป่วย (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ได้รับการปรับปรุง ห้องพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน งบประมาณ

เป็นแหล่งให้บริการด้าน แบบ ๓ ไกร์ มือหมุน รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ 2.ระดับของ เป็นแหล่งให้บริการด้าน งานอาคารสถานท่ี
สุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียน 2.จัดซ้ือท่ีนอนpolyurethane รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) ความพึงพอใจ สุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียน
และครู form medical grade ของผู้ใช้บริการ และครู
2.เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 3. หมอน ผ้าคลุม ผ้าห่ม 2.ความสามารถ
ในการให้บริการด้าน 4. ติดต้ังผ้าม่านก้ันแสง ให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยท่ีได้ 5. ราวพร้อมผ้าม่านก้ันเตียง สุขภาพอนามัยท่ีได้
มาตรฐานกรมอนามัย 6. ฉากก้ันห้อง มาตรฐานกรมอนามัย
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8 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ นักเรียน ครู บุคลากรมีศูนย์ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1.จ านวน 1.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ งานส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความ สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงท่ีมีระเบียบ และเศรษฐกิจ

มีความสะดวกต่อการจัด สะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ 2.ระดับ เป็นสัดส่วน มีความสะดวก พอเพียง
การเรียนรู้ ดังน้ี ความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้
2.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 1.โรงเรือนเพาะเห็ด ของผู้ใช้บริการ 2.มีแหล่งเรียนรู้
การอนุรักษ์พลังงาน 2.แปลงสาธิตการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ การอนุรักษ์พลังงาน
ส่ิงแวดล้อมตามแนว 3.บ่อเล้ียงปลา เศรษฐกิจพอเพียง ส่ิงแวดล้อมตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 4.สวนสมุนไพร พระราชด าริเศรษฐกิจ

5.ห้องนิทรรศการ พอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
6.ทางเท้า

9 โครงการพัฒนา 1.เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อม เพ่ือด าเนินการปรับปรุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จ านวนสวน 1.มีส่ิงแวดล้อมสวยงาม ฝ่ายบริหาร
สวนหย่อม ให้ปลอดภัย สวยงาม น่ามอง สวนหย่อมบริเวณลานไทร (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ หย่อมท่ีได้รับ ปลอดภัย น่าอยู่ งบประมาณ

2.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน ทางเข้า บริเวณหลังอาคารชล รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) การพัฒนา 2.มีแหล่งเรียนรู้ภายใน งานอาคารสถานท่ี
โรงเรียน พฤกษา บริเวณหน้าอาคาร 2.ระดับของ โรงเรียน
3.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับ ม่ิงเมือง และกระถางต้นไม้ ความพึงพอใจ 3.มีพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับ
โรงเรียน ในบริเวณโรงเรียน ของผู้ใช้บริการ โรงเรียนเพ่ิมข้ึน

 -จ้างเหมาตกแต่งสวน
ปลูกต้นไม้ ใส่ดิน ปุ๋ย
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10 โครงการจ้างท าโครงสร้างป้าย 1.เพ่ือจัดป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างท าป้ายนิเทศผลงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จ านวนป้ายนิเทศ 1.มีป้ายประชัมพันธ์ผลงาน ฝ่ายบริหาร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ผลงาน นักเรียน ครู และ นักเรียนบริเวณหน้า (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ 2.ระดับของความ นักเรียน ครู และโรงเรียน งบประมาณ

โรงเรียน โรงเรียนขนาด๒x๑๖ ม. รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) พึงพอใจของผู้ใช้ 2.ผู้ปกครองให้ความสนใจ งานอาคารสถานท่ี
2.ผู้ปกครองรับทราบข้อมูล โครงเหล็กทาสีเรียบร้อย บริการ ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

และส่งบุตรหลานเข้าเรียน
มากข้ึน

11 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือปรับปรุงห้องประชุม 1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1.ห้องประชุม 1.ห้องประชุมม่ิงเมือง ฝ่ายบริหาร
ห้องประชุมม่ิงเมือง ม่ิงเมืองให้สวยงาม เหมาะสม แสงสว่าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ม่ิงเมืองท่ีได้รับ ให้สวยงาม เหมาะสม งบประมาณ

ต่อการใช้จัดประชุมต่างๆ 2.ปรับปรุงระบบแอร์ การปรับปรุง ต่อการใช้งานต่างๆ งานอาคารสถานท่ี
2.เพ่ือให้ครูมีห้องส าหรับจัด 3.ปรับปรุงระบบเสียง 2.ระดับของ 2.ครูมีห้องส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 4.ปรับปรุงระบบฝ้า ความพึงพอใจ กิจกรรมการเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5.ปรับปรุงบานประตูและ ของผู้ใช้บริการ การสอนและกิจกรรม
3.เพ่ือใช้รองรับการประชุม หน้าต่าง พัฒนาผู้เรียนต่างๆ
ท้ังภายในและภายนอก 6.ทาสีภายใน 3.มีห้องประชุมรองรับ

7.ตู้เก็บอุปกรณ์ตกแต่งภายใน การประชุมท้ังภายใน
8.ติดต้ังทีวี และภายนอก
9.ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต
และสัญญาณไร้สาย
10.ติดต้ังระบบแจ้งเตือนภัย
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12 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือความปลอดภัยของ จัดสร้างร้ัวเหล็กด้านข้าง 700,000     700,000     800,000     800,000     800,000     1.ก าแพงร้ัวท่ีได้รับ 1.นักเรียนและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหาร
และต่อเติมร้ัวโรงเรียน นักเรียนและทรัพย์สินของ ก าแพงด้านซ้ายและขวาพร้อม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การปรับปรุงและ ของโรงเรียนมีความ งบประมาณ

โรงเรียน ทาสี ซ่อมแซมและทาสีร้ัว ต่อเติม ปลอดภัย งานอาคารสถานท่ี
2.เพ่ือให้โรงเรียนมีความ ก าแพงด้านหน้าโรงเรียน 2.ระดับของความ 2.โรงเรียนมีความเรียบร้อย
เรียบร้อยและสวยงาม ความยาว 48๐ เมตร พึงพอใจของผู้ใช้ และสวยงาม

บริการ

13 โครงการจัดท าป้ายบอก 1.เพ่ือจัดท าป้าย ห้องเรียน 1.เพ่ือจัดท าป้าย ห้องเรียน 80,000      80,000      80,000      80,000      80,000      1.จ านวนป้าย 1.โรงเรียนมีป้าย ฝ่ายบริหาร
ห้องเรียน และห้องพิเศษ ห้องพิเศษ และสถานท่ีใน ห้องพิเศษ และสถานท่ี (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ห้องเรียนและ ห้องเรียน ห้องพิเศษ งบประมาณ

และสถานท่ีในโรงเรียน โรงเรียน ในโรงเรียน รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) ห้องพิเศษ และสถานท่ีในโรงเรียน งานอาคารสถานท่ี
2.เพ่ือเป็นประโยชน์และสะดวก  และสถานท่ีต่างๆ 2.เป็นประโยชน์
แก่การใช้งานของนักเรียน ในโรงเรียน และสะดวกแก่การ

ครู บุคลากรในโรงเรียน 2.ระดับของ ใช้งานของนักเรียน
และผู้มาติดต่อ ความพึงพอใจ ครู บุคลากรในโรงเรียน

ของผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อ

14 โครงการติดต้ัง 1.เพ่ือให้นักเรียน ติดต้ังกระดานด า 50000 50000 50000 50000 50000 1.จ านวนห้องเรียน 1.นักเรียน ฝ่ายบริหาร
กระดานด า กระดาน และครูมีส่ือในการ กระดานไวท์บอร์ด (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ท่ีได้รับการติดต้ัง และครูมีส่ือในการ งบประมาณ

ไวท์บอร์ด และ จัดการเรียนการสอน และกระดานชานอ้อย รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) กระดาน จัดการเรียนการสอน งานอาคารสถานท่ี
กระดานชานอ้อย ให้กับห้องเรียนช้ันป.1 2.ระดับของ

ในห้องเรียน ถึงช้ันม.6 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
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15 โครงการติดต้ังผ้าม่าน 1.เพ่ือป้องกันแสงแดดส่อง ติดต้ังผ้าม่านกันแสงให้กับ 200000 200000 200000 200000 200000 1.จ านวนห้องเรียน 1.ป้องกันแสงแดดส่อง ฝ่ายบริหาร
ประจ าห้อง เข้ามาในห้องเรียน ห้องเรียนป.1 ถึง ม.6 (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ห้องปฏิบัติการ เข้ามาในห้องเรียน งบประมาณ

2.เพ่ือให้ครูสามารถใช้ส่ือ และห้องปฏิบัติการต่างๆ รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) ท่ีได้รับการติดต้ัง 2.ครูสามารถใช้ส่ือ งานอาคารสถานท่ี
โปรเจกเตอร์ได้อย่างมี ผ้าม่าน โปรเจกเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2.ระดับของ ประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

16 โครงการจัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีครู 1.เพ่ือให้การจัดการเรียนการ จัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีไม้โครงเหล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จ านวนห้องเรียน 1.ห้องเรียนและห้องปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร
ประจ าห้องเรียนและห้อง สอนของครูมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงคงทน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ห้องปฏิบัติการท่ีมี การมีโต๊ะ-เก้าอ้ีเพียงพอ งบประมาณ

ปฏิบัติการต่างๆ 2.ครูมีโต๊ะส าหรับใช้สอนและ ใช้ประจ าห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับครู 2.ครูสามารถปฏิบัติหน้าท่ี งานอาคารสถานท่ี
เก็บอุปกรณ์การเรียน 2.ระดับของความ จัดการเรียนการสอน งาน

พึงพอใจของผู้ใช้ สนับสนุนการสอน ได้อย่าง
บริการ มีประสิทธิภาพ

17 โครงการาจ้างปรับปรุง 1.เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะสาธิตและ จัดซ้ือโต๊ะสาธิตและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จ านวนโต๊ะสาธิต 1.โต๊ะสาธิตและตู้เก็บ ฝ่ายบริหาร
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และตู้เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ

2.เพ่ือห้องเรียนมีความพร้อม ประจ าห้องเคมี ชีววิทยา ส าหรับห้องเคมี 2.ห้องเรียนมีความพร้อม งานอาคารสถานท่ี
ส าหรับใช้จัดกิจกรรมการ และห้องฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ส าหรับใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 2.ระดับของความ เรียนการสอน

พึงพอใจของผู้ใช้
บริการ

4.2 - 8



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
   4.2  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคาร สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

18 โครงการก่อสร้างห้องฝึก 1.เพ่ือจัดสร้างห้องฝึกการ จัดท าห้องฝึกปฏิบัติการขาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ห้องฝึกปฏิบัติการ 1.มีห้องฝึกการ ฝ่ายบริหาร
การขายเพ่ืออาชีพ ขายของนักเรียน จัดซ้ือครุภัณฑ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีได้รับการสร้าง ขายของนักเรียน งบประมาณ

2.เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ ติดต้ังระบบปรับอากาศ 2.ระดับของ 2.นักเรียนเกิดทักษะสู่อาชีพ งานอาคารสถานท่ี
สู่อาชีพในอนาคต ติดต้ังระบบไฟฟ้า ความพึงพอใจ ในอนาคต

จัดท าฝ้า ของผู้ใช้บริการ
ติดต้ังประตูหน้าต่าง
ก่อผนังฉาบปูน ทาสี

19 โครงการติดต้ังประตู 1.เพ่ือติดต้ังประตูกระจก ด าเนินการติดต้ังประตูกระจก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จ านวนห้องท่ี 1.ห้องพักครูและห้อง ฝ่ายบริหาร
ห้องพักครูและห้องปฏิบติการกรอบอลูมิเนียมห้องพักครู กรอบอลูมิเนียมห้องพักครู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้รับการติดต้ัง ปฏิบัติการได้รับการ งบประมาณ

และห้องปฏิบัติการ สายช้ันม.๑-ม.๖ และ ประตูกระจก ติดต้ังประตูกระจก งานอาคารสถานท่ี
2. เพ่ือ้เพ่ิมประสิทธิภาพ ห้องปฏิบัติการต่างๆ 2.ระดับของ 2. ประสิทธิภาพ
การท างานของเคร่ืองปรับ ความพึงพอใจ การท างานของเคร่ืองปรับ
อากาศ ของผู้ใช้บริการ อากาศดีข้ึน
3. เพ่ือการประหยัดพลังงาน 3. ประหยัดพลังงาน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ

   4.3  กลยุทธ์ ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างซ่อมแซม 1.เพ่ือการส ารวจและตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.ร้อยละของ 1.ครุภัณฑ์ในโรงเรียน ฝ่ายบริหาร

ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา ความช ารุด บกพร่องของ บ ารุงครุภัณฑ์ต่างๆท่ีช ารุด (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ครุภัณฑ์ทางการ มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน งบประมาณ

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ซ่ึงจะน า  โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน ศึกษามีความพร้อม 2.ครูและบุคลากรทางการ งานพัสดุและ

ไปสู่การซ่อมแซม และบ ารุง เคร่ืองปรับอากาศและ ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) และเพียงพอต่อ ศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ สินทรัพย์

รักษาให้มีการใช้งานได้อย่าง ครุภัณฑ์ทางการศึกษาอ่ืนๆ การจัดการเรียน จากทรัพย์สินของโรงเรียน

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งานได้ การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือให้ครูและบุคลากรทาง 2.ระดับของ และส่งผลต่อการพัฒนา

การศึกษาได้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ ความพึงพอใจ นักเรียน

การเรียนการสอน และงานใน ของผู้ใช้บริการ

หน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย

อย่างมีคุณภาพ โดยมีครุภัณฑ์

ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ

   4.3  กลยุทธ์ ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2 โครงการจ้างเหมาบริการ 1.เพ่ือดูแลบ ารุงรักษา เพ่ือด าเนินการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จ านวนห้องเรียน 1.ห้องเรียนและห้อง ฝ่ายบริหาร
บ ารุงรักษาห้องเรียน ความสะอาดห้องเรียน จัดจ้างขัดพ้ืนท าความสะอาด (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ และห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติการเอ้ือต่อการเรียนรู้ งบประมาณ
และห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน ท่ีได้รับการขัดพ้ืน มีบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมท่ีดี งานอาคารสถานท่ี

ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดซ้ือวัสดุท าความสะอาด ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) และจัดตกแต่ง มีความสะอาด เป็นระเบียบ
มีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 2.ระดับของ เรียบร้อย
ท่ีดี มีความสะอาด และ ความพึงพอใจ 2.ส่ือการสอนมีสภาพดี
เป็นระเบียบเรียบร้อย ของผู้ใช้บริการ พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
2.เพ่ือซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ 3.ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น

ส่ือการสอนให้มีสภาพดี ในการเรียนส่งผลให้คุณภาพ

พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน
3.เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียน
ส่งผลให้คุณภาพผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน

3 โครงการจ้างซ่อมแซม 1.เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซม ด าเนินการซ่อมแซมห้องน้ า 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     1.ร้อยละของห้องน้ า1.ห้องน้ าห้องส้วมอาคาร ฝ่ายบริหาร
ห้องน้ าห้องส้วม ห้องน้ าห้องส้วมอาคารเรียน ห้องส้วมท่ีช ารุด ประตู (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ท่ีได้รับการ เรียน และอาคารประกอบ งบประมาณ

และอาคารประกอบต่างๆให้อยู่ ลูกบิด กลอน กุญแจ รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน ซ่อมแซม บ ารุง ต่างๆได้รับการปรับปรุง งานอาคารสถานท่ี
ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ชักโครก โถปัสสาวะ ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) รักษาให้อยู่ใน และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ

2.เพ่ือเป็นการดูแลทรัพย์สิน สายฉีดช าระ ฝ้า ผนัง สภาพดีและ ท่ีใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ของทางราชการ ไม่ให้ช ารุด อ่างล้างหน้า ระบบน้ าท้ิง บริการได้ 2.ทรัพย์สินของทางราชการ
ทรุดโทรม และเสียหายเพ่ิมข้ึน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 2.ระดับของ ไม่ช ารุดทรุดโทรม และ
ลดความส้ินเปลือง ค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจ เสียหายเพ่ิมข้ึน ลดความ
ในการดูแลรักษา ของผู้ใช้บริการ ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ

   4.3  กลยุทธ์ ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3.เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ ดูแลรักษา
ความสะดวก ความพึงพอใจ 3.ผู้รับบริการได้รับความ
ในด้านส่ิงอ านวยความ สะดวก ความพึงพอใจใน
สะดวกและบริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

และบริการด้านการใช้
ห้องน้ าห้องส้วม

4 โครงการจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 1.เพ่ือปรับปรุงให้อาคารเรียน ด าเนินการซ่อมแซม วัสดุ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     1.จ านวนอาคารท่ี 1.อาคารเรียนและอาคาร ฝ่ายบริหาร

อาคารเรียน และอาคาร และอาคารประกอบมีความ อุปกรณ์ ต่างๆ ภายในและ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ได้รับการซ่อมแซม ประกอบมีความปลอดภัย งบประมาณ

ประกอบ ปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ภายนอก อาคารม่ิงเมือง รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน 2.ระดับของ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ งานอาคารสถานท่ี

2.เพ่ือเป็นการดูแลทรัพย์สิน อาคารเรืองอโณทัย ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ความพึงพอใจ 2.ทรัพย์สินของทางราชการ

ของทางราชการ ไม่ให้ช ารุด อาคารร่มไทรทอง ของผู้ใช้บริการ  ไม่ช ารุด ทรุดโทรม

ทรุดโทรม และเสียหายเพ่ิมข้ึน อาคารผ่องโกมล และเสียหายเพ่ิมข้ึน

ลดความส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย อาคารชลพฤกษา ลดความส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย

ในการดูแลรักษา ในการดูแลรักษา

3.เพ่ือให้ครู นักเรียน บุคลากร 3.ครู นักเรียน บุคลากร

ได้รับความสะดวก มีความ ได้รับความสะดวก มีความ

พึงพอใจในด้านส่ิงอ านวย พึงพอใจในด้านส่ิงอ านวย

ความสะดวกและบริการ ความสะดวกและบริการ
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5 โครงการจ้างซ่อมแซม 1.เพ่ือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสายไฟ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     1.จ านวนระบบ 1.มีระบบไฟฟ้าท่ีปลอดภัย ฝ่ายบริหาร

ระบบไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัย พร้อมใน ตู้โหลดไฟ ฟิวส์ หลอดไฟ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ไฟฟ้าท่ีซ่อมแซม พร้อมในการจัดการเรียน งบประมาณ

การจัดเรียนการสอนและ สวิตซ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน 2.ระดับของ การสอนและการใช้งาน งานอาคารสถานท่ี

การใช้งานอ่ืนๆ ให้มีความพร้อมและปลอดภัย ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ความพึงพอใจ อ่ืนๆ

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีมาตราฐานในการใช้งาน ของผู้ใช้บริการ 2.เกิดประสิทธิภาพ

การใช้ไฟฟ้า มีมาตรฐานในการใช้งาน

6 โครงการจ้างซ่อมแซม 1.เพ่ือให้มีระบบประปา ซ่อมแซมระบบประปา ท่อน้ า 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      1.ระบบประปา 1. มีระบบประปาท่ีพร้อม ฝ่ายบริหาร

ปรับปรุงระบบประปา ท่ีพร้อมในการบริการนักเรียน ก๊อกน้ า มิเตอร์ ให้มีมาตรฐาน (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ท่ีได้รับการ ในการบริการนักเรียน และ งบประมาณ

ครู และบุคลากรในโรงเรียน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน ซ่อมแซม ครู บุคลากรในโรงเรียน งานอาคารสถานท่ี

๒.เพ่ือความประหยัด ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) 2.ระดับของ 2. มีความประหยัด

มีมาตรฐานในการใช้น้ า ความพึงพอใจ และมีมาตรฐานในการ

ของผู้ใช้บริการ ใช้น้ า
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7 โครงการจ้างปรับปรุงและ 1.เพ่ือดูแลระบบโซลาร์เซลล์  พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จ านวนระบบ 1.โรงเรียนมีระบบโซลาร์ ฝ่ายบริหาร

ซ่อมแซมระบบโซลาร์เซลล์ ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ระบบโซลาร์เซลล์ ด้านหน้า (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ โซลาร์เซลล์บริเวณ เซลล์ สามารถผลิตกระแส งบประมาณ

2.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การ และภายในห้องสมุด จ านวน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน ด้านหน้าและ ไฟฟ้าได้ งานอาคารสถานท่ี

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 1 แห่ง โดยการติดต้ังแผง ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ด้านในห้องสมุด 2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้

3.เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ โซลาร์เซลล์เพ่ิมเติมเพ่ือ ท่ีได้รับการปรับปรุง การอนุรักษ์พลังงานและ

พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมี เพ่ิมกระแสไฟฟ้า และซ่อมแซม ส่ิงแวดล้อม 

ประสิทธิภาพ 2.ระดับของ 3.โรงเรียนมีการประหยัด

ความพึงพอใจ พลังงานไฟฟ้าและช่วยลด

ของผู้ใช้บริการ ปัญหาภาวะโลกร้อน

8 โครงการจ้างปรับปรุง 1.เพ่ือปรับปรุงราวบันได ปรับปรุงราวบันได 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     1.จ านวนบันได 1.ราวบันไดและบันได ฝ่ายบริหาร

ราวบันได และบันได และบันไดอาคารเรียนต่างๆ อาคารเรืองอโณทัย (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ และราวบันไดท่ีได้ อาคารเรียนต่างๆ มีความ งบประมาณ

อาคารเรียน ให้มีความแข็งแรง พร้อมใช้งาน อาคารร่มไทรทอง รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รับการซ่อมแซม แข็งแรง พร้อมใช้งาน งานอาคารสถานท่ี

2.เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย อาคารชลพฤกษา ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) 2.ระดับของ 2.นักเรียน บุคลากร หรือ

แก่นักเรียน บุคลากรหรือผู้มา โดยติดต้ังซ่ีกรงราวบันได ความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการมีความ

ติดต่อราชการ แสตนเลสเพ่ือลดช่องว่าง ของผู้ใช้บริการ ปลอดภัย

ของราวบันได

เปล่ียนหินอ่อนท่ีช ารุด

ทางข้ึนบันไดอาคารม่ิงเมือง
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งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

9 โครงการจ้างเหมาบริการ 1.ห้องเรียนและอาคารเรียน จัดจ้างบริษัทก าจัดปลวก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.จ านวนห้องเรียน 1.ห้องเรียน อาคารเรียน ฝ่ายบริหาร

ก าจัดปลวก ต่างๆ มีความพร้อมต่อ ในอาคารม่ิงเมือง (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ อาคารท่ีพร้อม ต่างๆ มีความพร้อมต่อการ งบประมาณ

การจัดการเรียนการสอน เรืองอโณทัย ร่มไทรทอง รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน ส าหรับการจัดการ จัดการเรียนการสอน งานอาคารสถานท่ี

2.เพ่ือป้องกันการท าลาย อาคารผ่องโกมล และ ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) เรียนการสอน 2.ห้องเรียนและอาคาร

โดยการกัดกินของปลวก อาคารชลพฤกษา 2.ระดับของ เรียนต่างๆ มีความพร้อม

ในห้องเรียนของอาคารเรียน ความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอน

ต่างๆ ของผู้ใช้บริการ

10 โครงการจ้างซ่อมแซม 1. เพ่ือให้มีอาคารเรียน ทาสีอาคารห้องเรียนอาคาร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.จ านวนห้องเรียน 1. มีอาคารเรียน ฝ่ายบริหาร

ทาสีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ชลพฤกษา จ านวน (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ อาคารชลพฤกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ งบประมาณ

มีความสะอาด เรียบร้อย ๑๒ ห้องเรียน และห้องเรียน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน รายได้สถาน ท่ีได้รับการทาสี ท่ีมีความพร้อม งานอาคารสถานท่ี

สวยงาม น่าเรียน น่าอยู่ หรือห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) ศึกษา/เงินสะสม) 2.ระดับของ เรียบร้อยสวยงาม

2 เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ ความพึงพอใจ น่าเรียน น่าอยู่

ในการเรียนรู้ ของผู้ใช้บริการ 2. มีบรรยากาศในการเรียนรู้

3. เพ่ือเป็นการดูแลทรัพย์สิน 3. ทรัพย์สินของทางราชการ

ของทางราชการ ไม่ให้ช ารุด ไม่ช ารุดทรุดโทรม และ

ทรุดโทรม และเสียหายเพ่ิมข้ึน เสียหายเพ่ิมข้ึน ลดความ

ลดความส้ินเปลือง ค่าใช้จ่าย ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการ

ในการดูแลรักษา ดูแลรักษา
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ

   4.3  กลยุทธ์ ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

11 โครงการจ้างปรับปรุงระบบ 1. เพ่ือให้มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1.ระบบไฟฟ้าท่ี 1. มีกระแสไฟฟ้า ฝ่ายบริหาร

ไฟฟ้าภายในโรงเรียน ต่อการใช้งาน ติดต้ังสายเมนส์ไฟฟ้า (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้รับปรับปรุง เพียงพอต่อการใช้งาน งบประมาณ

2. สายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์ท่ีช ารุดและ 2.ระดับของ 2.สายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ งานอาคารสถานท่ี

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน หมดอายุการใช้งาน ความพึงพอใจ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

3. เพ่ือความปลอดภัยต่อ ของผู้ใช้บริการ 3. เพ่ือความปลอดภัยต่อ

การใช้งาน การใช้งาน

4. ครูสามารถจัดการเรียน 4. ครูสามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 โครงการจัดหาเคร่ือง 1. เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมือช่าง จัดซ้ือเคร่ืองมือช่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จ านวนเคร่ืองมือ 1.เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมือช่างใช้ ฝ่ายบริหาร

มือช่าง วัสดุครุภัณฑ์ ใช้ในการรักษา บ ารุง เช่น ป้ัมน้ า เคร่ืองเช่ือม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีได้รับการจัดซ้ือ บ ารุง รักษา ซ่อมแซม งบประมาณ

ไฟฟ้าและระบบน้ า ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ไฟฟ้า เล่ือยตัดหญ้าไฟฟ้า 2.ระดับของ วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ห้องเรียน งานอาคารสถานท่ี

ห้องเรียน อาคารเรียน เคร่ืองป้ัมลมอัตโนมัติ ความพึงพอใจ อาคารเรียน ดูแลส่ิงแวดล้อม

ดูแลส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า ของผู้ใช้บริการ บริเวณโรงเรียน

2.วัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือ ห้องเรียน สว่านไฟฟ้า และอ่ืนๆ 2.วัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือ 

อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน ห้องเรียน อาคารเรียน มี

มีความพร้อมในการเรียน สภาพพร้อมให้ในการเป็น

เป็นแหล่งเรียนรู้ท้ังใน แหล่งเรียนรู้

และนอกห้องเรียน ในการจัด 3.โรงเรียน มีความเรียบร้อย

การเรียนการสอน สะอาด สวยงามและปลอดภัย
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ

   4.3  กลยุทธ์ ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3.โรงเรียน มีความเรียบร้อย

สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

13 โครงการปรับปรุงระเบียง 1. เพ่ือปรับปรุงระเบียง ร้ือระเบียงบริเวณหน้าห้อง 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     1.ระเบียงท่ีได้รับ 1.สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน ฝ่ายบริหาร

อาคารร่มไทรทองช้ัน 1 หน้าห้องธุรการเป็นบันได ส านักงาน ร้ือพ้ืนตัวหนอนเดิม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การปรับปรุงเป็น มีความสวยงาม งบประมาณ

เป็นบันไดทางข้ึนอาคาร 2. เพ่ือความสะดวกกับการให้ มุงหลังคากันฝน ท าพ้ืนหินขัด บันไดทางข้ึนพร้อม2.นักเรียนและผู้ปกครอง งานอาคารสถานท่ี

และหลังคากันฝน บริการนักเรียนและผู้ปกครอง ทางเข้าต้ังแต่ถนนด้านหน้า หลังคากันฝน ได้รับความสะดวกในการ

3 เพ่ือให้มีความเรียบร้อย ถึงทางข้ึนตึก 2.ระดับความพึง ติดต่อราชการ

สวยงาม พอใจของผู้ใช้บริการ 3.สถานท่ีมีความเป็น

ระเบียบ

14 โครงการปรับปรุงป้าย 1. เพ่ือปรับปรุงป้ายให้มี ติดต้ังตัวอักษรพร้อมป้าย 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1.จ านวนป้ายท่ีได้ 1. ป้ายได้รับการปรับปรุง ฝ่ายบริหาร

ประกาศเกียรติคุณ ความเรียบร้อยสวยงาม ท่ีช ารุด ทาสีเสาให้เรียบร้อย (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ รับการปรับปรุง มีความเรียบร้อยสวยงาม งบประมาณ

โรงเรียนและนักเรียน 2. เพ่ือประกาศเกียรติ สวยงาม รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) รายได้สถานศึกษา) 2.ระดับของ 2. ประกาศเกียรติประวัติ งานอาคารสถานท่ี

พระราชทาน ประวัติของโรงเรียน ความพึงพอใจ ของโรงเรียน ผู้ปกครอง

ของผู้ใช้บริการ มีความเช่ือม่ันในการส่ง

บุตรหลานเข้าเรียนมากข้ึน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ

   4.3  กลยุทธ์ ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

15 โครงการปรับปรุงมณฑป 1. เพ่ือปรับปรุงมณฑปพระ ด าเนินการย้าย จัดสร้าง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.มณฑปพระ 1. มณฑปพระได้รับการ ฝ่ายบริหาร

พระพุทธมงคลม่ิงเมือง ให้มีความเรียบร้อย เหมาะแก่ ฐานมณฑปพระ หลังคา (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ ท่ีได้รับการ ย้ายและปรับปรุงให้มีความ งบประมาณ

การสักการะบูชา ครอบพร้อมเคร่ืองสักการะ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ ปรับปรุง เรียบร้อย เหมาะแก่การ งานอาคารสถานท่ี

2.เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ ทาสีสวยงามเหมาะสม รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) 2.ระดับของ สักการะบูชา

อันพึงประสงค์ จัดสวนหย่อมโดยรอบ ความพึงพอใจ 2.นักเรียนได้รับปลูกฝัง

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของผู้ใช้บริการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

แก่นักเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม

แก่นักเรียน

16 โครงการปรับปรุงเสาธง 1 เพ่ือจัดวางต าแหน่งเสาธง ย้ายต าแหน่งเสาธงเดิม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1.เสาธงท่ีได้รับ เสาธงได้รับการย้ายและ ฝ่ายบริหาร

ให้มีความเหมาะสม จัดสร้างฐานเสาธงใหม่ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ (งบเทศบาล/ การปรับปรุง เหมาะสมในการท ากิจกรรม งบประมาณ

2 เพ่ือให้เหมาะสมในการท า เทคอนกรีตปูด้วยหินอ่อน รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ รายได้สถานศึกษา/ 2.ระดับของ ท่ีธ ารงค์ไว้ซ่ึงชาติ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมท่ีธ ารงค์ไว้ซ่ึงชาติ จัดสวนหย่อมโดยรอบ รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) รายได้สะสม) ความพึงพอใจ

ของนักเรียนและบุคลากร ของผู้ใช้บริการ

ของโรงเรียน

17 โครงการปรับปรุงท่อ 1.เพ่ือปรับปรุงท่อระบาย ขุดร้ือท่อระบายน้ าเดิม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ระบบท่อระบายน้ า 1.ระบบระบายน้ าเสียของ ฝ่ายบริหาร

ระบายน้ า น้ าในโรงเรียน สร้างและขยายท่อระบายน้ า (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีได้รับการ โรงเรียนมีสภาพสมบูรณ์ งบประมาณ

2.เพ่ือป้องกันน้ าท่วม ใหม่ รองรับน้ าจากสนาม ปรับปรุง 2.น้ าไม่ท่วมขังบริเวณโรงเรียน งานอาคารสถานท่ี

3.เพ่ือให้มีความแข็งแรงปลอดภัย กีฬากลางแจ้ง เป็นคอน 2.ระดับของความ 3..ท่อระบายน้ ามีความแข็งแรง

ไม่เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน กรีตเสริมเหล็ก พร้อมปิดด้วย พึงพอใจของผู้ใช้ ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุ
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4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ

   4.3  กลยุทธ์ ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

คอนกรีต มีฝาเปิดเป็นระยะ บริการ กับนักเรียน

เพ่ือสะดวกต่อการฉีดล้าง

ท าความสะอาด

18 โครงการปรับปรุงถนน 1.เพ่ือให้พ้ืนท่ีภายในโรงเรียน ราดยางถนนภายในโรง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ถนนท่ีราดยาง 1.ถนนลาดยางภายใน ฝ่ายบริหาร

ราดยางภายในโรงเรียน มีความเหมาะสมต่อการท า เรียน พร้อมตีเส้นเคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 2.ระดับของ โรงเรียนสามารถใช้งานได้ งบประมาณ

พร้อมตีเส้นจราจร กิจกรรมของนักเรียน หมายจราจร ความพึงพอใจ อย่างปลอดภัย งานอาคารสถานท่ี

2.เพ่ือปรับปรุงถนนราดยางท่ี ของผู้ใช้บริการ 2.พ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรม

ช ารุดให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ในโรงเรียนมีจ านวนเพ่ิมข้ึน

19 โครงการจัดเก็บสาย 1.เพ่ือจัดเก็บสายไฟฟ้ารอบ จัดเก็บสายไฟฟ้ารอบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.สายไฟฟ้าท่ี 1. จัดเก็บสายไฟฟ้า ฝ่ายบริหาร

ไฟฟ้าลงดิน สนามกีฬาลงดิน สนามกีฬากลางแจ้งลงดิน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้รับการจัด รอบสนามกีฬาลงดิน งบประมาณ

2.เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม โดยผ่านท่อใต้ดิน เก็บลงดิน 2 โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ี งานอาคารสถานท่ี

3.เพ่ือความปลอดภัยแก่นักเรียน 2.ระดับของ สวยงาม

ความพึงพอใจ 3. นักเรียนและบุคลากร

ของผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัย
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ

   4.3  กลยุทธ์ ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

20 โครงการจัดท าระบบกันซึม 1.เพ่ือป้องกันการร่ัวซึมจาก จัดท ากันซึมดาดฟ้า และ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ดาดฟ้าและทาง 1.ป้องกันการร่ัวซึม ฝ่ายบริหาร

ดาดฟ้าและทางเช่ือม น้ าฝน ทางเช่ือมอาคารร่มไทรทอง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เช่ือมอาคาร จากน้ าฝน งบประมาณ

อาคารร่มไทรทอง 2.เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจ ช้ัน ๑ - ๓ ร่มไทรทอง 2.ป้องกันอันตรายท่ีอาจ งานอาคารสถานท่ี

อาคารม่ิงเมือง เกิดข้ึนจากไฟฟ้าลัดวงจร ดาดฟ้าอาคารม่ิงเมือง อาคารม่ิงเมือง เกิดข้ึนจากไฟฟ้าลัดวงจร

3.เพ่ือป้องกันทรัพย์สิน เทเคลือบด้วยสารพียู ท่ีได้รับการจัดท า 3.ป้องกันทรัพย์สินเสียหาย

เสียหาย ระบบกันซึม 4.ครูสามารถจัดการสอน

4.เพ่ือให้ครูจัดการสอน 2.ระดับของ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ

21 โครงการปรับปรุงลาน 1.เพ่ือจัดสร้างลานกิจกรรม ร้ืออิฐตัวหนอน ปรับพ้ืน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. ลานกิจกรรม 1.มีลานกิจกรรม ฝ่ายบริหาร

กิจกรรมลานไทร ให้กับนักเรียน เทคอนกรีตอัดรูปเสริมเหล็ก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีได้รับการ ให้กับนักเรียน งบประมาณ

2.เพ่ือให้ครูใช้ในกิจกรรม ความหนาไม่น้อยกว่า 15 ซม. ปรับปรุง 2.ครูใช้ในกิจกรรม งานอาคารสถานท่ี

การเรียนการสอน 2.ระดับของ การเรียนการสอน

3.สร้างภูมิทัศน์ให้มีความ ความพึงพอใจ 3.ภูมิทัศน์ให้มีความ

เรียบร้อยสวยงาม ของผู้ใช้บริการ เรียบร้อยสวยงาม
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

4) ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ

   4.3  กลยุทธ์ ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

22 โครงการซ่อมแซมสนามกีฬา 1. เพ่ือซ่อมแซมสนามกีฬา ด าเนินการจัดซ้ือหรือจ้าง - 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จ านวนสนามกีฬา 1. สนามกีฬาได้รับการ ฝ่ายบริหาร

ท่ีช ารุดให้ใช้งานได้ เพ่ือซ่อมแซมสนามกีฬา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีได้รับการซ่อมแซม ซ่อมแซม งบประมาณ

2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ 2.ระดับความพึงพอ ๒. ครูและนักเรียนมีสนาม งานอาคารสถานท่ี

สนามกีฬาท่ีพร้อมในการใช้งาน วอลเลย์บอลและอุปกรณ์ ใจของผู้ใช้บริการ กีฬาท่ีพร้อมในการใช้งาน

อุปกรณ์ต่างให้สมบูรณ์

23 โครงการก่อสร้างโดมคลุม 1.เพ่ือก่อสร้างอาคารโดมคลุม ด าเนินการก่อสร้างโคมคลุม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.จ านวนอาคารโดม 1.โรงเรียนมีโดมส าหรับจัด ฝ่ายบริหาร

สนามกลางแจ้ง สนามกลางแจ้ง สนามกลางแจ้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพ่ิมข้ึน กิจกรรมให้แก่นักเรียน งบประมาณ

2.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีส าหรับการจัด 2.พ้ืนท่ีส าหรับจัด 2.นักเรียนมีพ้ืนท่ีในการ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมแก่นักเรียน กิจกรรมของนักเรียน ท ากิจกรรม

3.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก เพ่ิมข้ึน 3.นักเรียนไม่มีปัญหา

ใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรม 3.นักเรียนมีความ พฤติกรรมเบ่ียงเบน

อย่างสร้างสรรค์ พึงพอใจต่อการให้

บริการด้านสถานท่ี
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   5.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแนะแนวเพ่ือศึกษา 1.เพ่ือให้นักเรียนและผปค. จัดกิจกรรมโดยการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนและผู้ปกครอง ฝ่ายบริหารวิชาการ

ต่อโรงเรียน ได้รับการแนะแนวการศึกษา แนะแนวศึกษาต่อช้ัน ป.1, (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ผู้ปกครอง และ ได้รับการแนะแนวการศึกษา งานแนะแนว

เทศบาลเมืองภูเก็ต ท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ รวมท้ัง ม.1 และ ม.4 ให้กับ นักเรียนท่ีเข้าร่วม การศึกษาท่ีถูกต้องเช่ือถือ นายธนธร

เป็นแนวทางในการตัดสินใจ นักเรียนและผู้ปกครองช้ัน อ.3, กิจกรรมแนะแนว ได้ รวมท้ังเป็นแนวทาง
เลือกศึกษาต่อในโรงเรียน ป.6 และ ม.3 ศึกษาต่อโรงเรียน ในการตัดสินใจเลือก

เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ต ศึกษาต่อในโรงเรียน
2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 2.ร้อยละของ เทศบาลเมืองภูเก็ต
อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ 2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัด นักเรียนท่ีเข้าร่วม อันดีระหว่างนักเรียน ครู 
และนอกสังกัดเทศบาล กิจกรรมท่ีมี ผู้ปกครองในโรงเรียน
นครภูเก็ต ความพึงพอใจ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 
3.เพ่ือสร้างความไว้วางใจ ต่อกิจกรรม และนอกสังกัด
ความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ปกครอง 3.จ านวนนักเรียน 3.เพ่ือสร้างความไว้วางใจ 
และนักเรียน โดยใช้กิจกรรม ท่ีสมัครเข้าเรียน ความเช่ือม่ันให้แก่

แนะแนวเป็นส่ือกลาง รร.เทศบาล ผู้ปกครองและนักเรียน 
เมืองภูเก็ตในแต่ละ โดยใช้กิจกรรมแนะแนว
ระดับมากกว่า เป็นส่ือกลาง
ปีท่ีผ่านมา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   5.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

2 โครงการความร่วมมือ 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมความร่วมมือ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.ร้อยละ 1.ครูได้รับการพัฒนา ฝ่ายบริหารวิชาการ

ทางวิชาการระหว่าง มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา ทางวิชาการเพ่ือยกระดับ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ของครูและบุคลากร คุณภาพมาตรฐาน งานวิชาการ
สถานศึกษากับสถาบัน ส าหรับครู คุณภาพการศึกษา ดังน้ี ทางการศึกษา วิชาชีพ สามารถน ามา
การศึกษาอ่ืน 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายใน 1.ความร่วมมือ โรงเรียนเทศบาล ใช้ประโยชน์ในการจัด

การบริหารการศึกษาอย่างเป็น ทางวิชาการกับสถาบัน เมืองภูเก็ตได้รับ การศึกษา
ระบบ และสร้างความเข้มแข็ง ปัญญาภิวัฒน์ การพัฒนาความรู้ 2.โรงเรียนมีเครือข่าย
ทางวิชาการ และวิชาชีพ 2.ความร่วมมือ ความสามารถ ในการบริหารการศึกษา
3.เพ่ือยกระดับคุณภาพและสร้าง ทางวิชาการกับวิทยาลัย ทางด้านวิชาชีพ อย่างเป็นระบบ ใน
โอกาสด้านการศึกษาให้นักเรียน การอาชีวศึกษาภูเก็ต 2.ร้อยละของ การสร้างความเข้มแข็งทาง

3.ความร่วมมือ นักเรียนท่ี วิชาการและวิชาชีพ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ 3.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ราชภัฏภูเก็ต 3.ร้อยละของ ตามเกณฑ์และมีโอกาส
4.ความร่วมมือ รายวิชา/กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางวิชาการกับวิทยาลัย ท่ีท าความร่วมมือ สถาบันต่างๆ/การศึกษาต่อ
เทคนิคภูเก็ต
5.ความร่วมมือทางวิชาการ
กับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต
6.ความร่วมมือทางวิชาการ
กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   5.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

3 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือให้นักเรียนค้นพบ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนค้นพบ ฝ่ายบริหารวิชาการ

ความเป็นเลิศของผู้เรียน ศักยภาพ ความถนัด ผู้เรียนตามความถนัดและ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) นักเรียนท่ีมี ศักยภาพ ความถนัด งานแนะแนว
ตามความถนัดและสนใจ ความสามารถ และ สนใจ ดังน้ี คุณลักษณะและ ความสามารถ และ น.ส.หน่ึงฤทัย

ความสนใจของตนเอง 1.กิจกรรมค้นหาตัวตน ค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ ความสนใจของตนเอง
2.เพ่ือให้นักเรียนได้ ช้ัน ป.5-6 ของสถานศึกษา 2.นักเรียนมีความพร้อม
พัฒนาบุคลิกภาพและ 2.กิจกรรมค่ายวิชาการ 2.ร้อยละของ การสอบ/การแข่งขัน
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม ช้ัน ป.1, ป.3 และ ป.6 นักเรียนท่ียอมรับท่ี ต่างๆ ทางวิชาการ
3.เพ่ือส่งเสริมความรู้ จะอยู่ร่วมกันบน 3.นักเรียนมีคุณลักษณะ
คุณธรรม ปลูกฝังค่านิยม ความแตกต่าง ท่ีดีตามเกณฑ์ และมี
ท่ีเป็นพ้ืนฐานสัมมาชีพ และหลากหลาย เจตคติท่ีดี
4.เพ่ือเตรียมความพร้อม 3.ร้อยละของ
นักเรียน การสอบ/การแข่งขัน นักเรียนท่ีมีความรู้
ทักษะทางวิชาการ ทักษะพ้ืนฐาน 

เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
4.ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์
สถานศึกษาก าหนด

5.1 - 3



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   5.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

4 โครงการฝึกอบรม 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ คณะกรรมการสถานศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑.ร้อยละของ 1.ภาคีเครือข่ายทางการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
เพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ภาคีเครือข่าย ศึกษามีความเข้มแข็ง งานสัมพันธ์ชุมชน
พัฒนาความร่วมมือของ และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เมืองภูเก็ตมีความเข้มแข็ง มีความเข้มแข็ง 2.คณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษา 2. เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ ให้ความร่วมมือในการ 2.ร้อยละของ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้ันพ้ืนฐานผู้น าทางการศึกษา พัฒนาความร่วมมือของ บริหารจัดการ ติดตามดูแล คณะกรรมการ ผู้น าทางการศึกษาให้ความ
และทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษา  ให้ความช่วยเหลือ ท าหน้าท่ี สถานศึกษา ร่วมมือในการบริหารจัดการ 

ข้ันพ้ืนฐาน ผู้น าทางการศึกษา เป็นผู้แทนของสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานให้ความ ติดตาม ดูแล ให้ความ
ในการบริหารจัดการ ติดตาม โดยมีกิจกรรม ดังน้ี ร่วมมือในการ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและ
ดูแล ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหา 1. กิจกรรมฝึกอบรม บริหารจัดการ สนับสนุนกิจการของ
และสนับสนุนกิจการของ เพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาความ ติดตาม ดูแล สถานศึกษา
สถานศึกษา ร่วมมือของคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือ 3.คณะกรรมการ
3.เพ่ือให้คณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แก้ปัญหาและ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท าหน้าท่ี ผู้น าทางการศึกษา สนับสนุนกิจการ ท าหน้าท่ีเป็นผู้แทนของ
เป็นผู้แทนของสถานศึกษา และทัศนศึกษาดูงาน ของสถานศึกษา สถานศึกษาประสานสัมพันธ์

ประสานสัมพันธ์กับชุมชน 2. กิจกรรมประชุม 3.ร้อยละของ กับชุมชน องค์กรภายนอก 
องค์กรภายนอก รวมท้ัง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ รวมท้ังใช้สถานศึกษา
ใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ ข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษา เป็นแหล่งวิทยาการ

ข้ันพ้ืนฐานท าหน้าท่ี

เป็นผู้แทนของ
สถานศึกษา
ประสานสัมพันธ์
กับชุมชน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   5.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5 โครงการพัฒนาเครือข่าย 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ คณะกรรมการบริหารชมรม 15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      ๑.ร้อยละของ 1.ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมให้ข้อมูล (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
โรงเรียนกับผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา ครอบครัว ชุมชน มีความเข้มแข็ง

2.เพ่ือสรรหาคณะกรรมการ โรงเรียน ภาคีเครือข่าย 2.โรงเรียนมีคณะกรรมการ
บริหารชมรมผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรม ดังน้ี ทางการศึกษา บริหารชมรมผู้ปกครอง
3.เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 1. กิจกรรมคัดเลือก มีความเข้มแข็ง 3.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คณะกรรมการห้องเรียน 2.ร้อยละของ ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาโรงเรียน 2. กิจกรรมคัดเลือก ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง ในการพัฒนาโรงเรียน

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครอง บริหารชมรม
3. กิจกรรมประกาศ ผู้ปกครอง
แต่งต้ังคณะกรรมการ 3.ร้อยละของ
บริหารชมรมผู้ปกครอง ผู้ปกครองท่ีมี
4. กิจกรรมประชุม ส่วนร่วมให้ข้อมูล
คณะกรรมการบริหาร ข้อเสนอแนะในการ

ชมรมผู้ปกครอง พัฒนาโรงเรียน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   5.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

6 โครงการประชุมผู้ปกครอง 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ให้ข้อมูล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ 1.ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
สัญจร ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน

และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา โรงเรียน และร่วมกัน ครอบครัว ชุมชน มีความเข้มแข็ง
๒.เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็น ภาคีเครือข่ายทาง 2.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล เสนอแนะ คนเก่ง ดี มีความสุข การศึกษามีความ  ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีกิจกรรมดังน้ี เข้มแข็ง ในการพัฒนาโรงเรียน
3. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาส จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 2.ร้อยละของ 3.ผู้ปกครองได้พบปะ
พบปะครูประจ าช้ันในการ ภาคเรียนละ 2 คร้ัง ผู้ปกครองท่ีมี ครูประจ าช้ันในการ
ร่วมกันส่งเสริมพัฒนานักเรียน ส่วนร่วมให้ข้อมูล ร่วมกันส่งเสริมพัฒนา
ให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ข้อเสนอแนะในการ นักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี

พัฒนาโรงเรียน และมีความสุข
3.ร้อยละของ
ผู้ปกครองท่ีเข้าร่วม

ประชุมพบปะครู
ประจ าช้ันร่วมกัน
ส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนให้เป็น
คนเก่ง ดี และมี
ความสุข
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   5.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

7 โครงการอบรมและประชุม 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ ผู้ปกครองรับทราบข้อมูล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ 1.ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้ปกครองประจ าปี ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับกิจการของชมรม (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
(ประชุมสามัญประจ าปี) และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ผู้ปกครองในรอบปีท่ีผ่านมา ครอบครัว ชุมชน มีความเข้มแข็ง

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย 2.ผู้ปกครองทราบข้อมูล
ข้อมูลเก่ียวกับกิจการของ ในการพัฒนาสถานศึกษา ทางการศึกษา เก่ียวกับกิจการของชมรม
ชมรมผู้ปกครองในรอบปี โดยเข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้มแข็ง ผู้ปกครองในรอบปีท่ีผ่านมา
ท่ีผ่านมา กิจกรรมประชุม/อบรม 2.ร้อยละของ 3.เเครือข่ายผู้ปกครอง
3.เพ่ือเปิดโอกาสให้เครือข่าย สมาชิกสามัญผู้ปกครอง ผู้ปกครองท่ีเข้า เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ปีละ 1 คร้ัง ร่วมการประชุม พัฒนาสถานศึกษา
ในการพัฒนาสถานศึกษา สมาชิกสามัญ

3.ร้อยละของ
ผู้ปกครอง เข้ามา
มีส่วนร่วมในการ

8 โครงการปฐมนิเทศ 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ ผู้ปกครองนักเรียนช้ันป.1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑.ร้อยละของ 1.ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ม.1 และม.4 รับทราบนโยบาย (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา งานธุรการ
ประจ าปี และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ของโรงเรียนมีความเข้าใจ ครอบครัว ชุมชน มีความเข้มแข็ง

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบ ในบทบาทของตนเองต่อการ ภาคีเครือข่ายทาง 2.ผู้ปกครองรับทราบ
นโยบายของโรงเรียน พัฒนาการศึกษา การศึกษามีความ นโยบายของโรงเรียน
3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี เข้มแข็ง 3.ผู้ปกครองมีความเข้าใจ
มีความเข้าใจในบทบาท กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 2.ร้อยละของ ในบทบาทของตนเอง
ของตนเองต่อการพัฒนา นักเรียนใหม่ช้ัน ป.1 ม.1 ม.4 ผู้ปกครองเข้าร่วม ต่อการพัฒนาการศึกษา
การศึกษา รับฟังนโยบายของ

5.1 - 7



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   5.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

โรงเรียน
3.ร้อยละของ
ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในบทบาท
ของตนเองต่อการ
พัฒนาการศึกษา

9 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      1.ร้อยละของ 1.ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
สัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน มีความสัมพันธ์ท่ีดี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน

และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี ครอบครัว ชุมชน มีความเข้มแข็ง
2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครู ภาคีเครือข่าย 2.ครูและผู้ปกครองมี
ท่ีดีระหว่างครูและผู้ปกครอง และผู้ปกครอง ทางการศึกษา ความสัมพันธ์ท่ีดี
3.เพ่ือปลูกฝังความสามัคคี ปีการศึกษา ละ 1 คร้ัง มีความเข้มแข็ง 3.ครูและผู้ปกครอง
และการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 2.ร้อยละของครู รู้รักสามัคคีและมีน้ าใจ

และผู้ปกครอง เป็นนักกีฬา
มีความสัมพันธ์ท่ีดี
3.ร้อยละของครู
และผู้ปกครอง
รู้รักสามัคคีและ
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา

5.1 - 8



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   5.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

10 โครงการจัดกิจกรรม 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ ศิษย์เก่า โรงเรียนเทศบาล 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1.ร้อยละของ 1.ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ชุมนุมศิษย์เก่า ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง  ชุมชน เมืองภูเก็ต เป็นเครือข่ายท่ี (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน

และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เข้มแข็ง มีกิจกรรมดังน้ี ชุมชนภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็ง
2.เพ่ือเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า 1. กิจกรรมจัดท าทะเบียน ทางการศึกษา 2.ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ศิษย์เก่า รุ่น 1 - ปัจจุบัน มีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาการศึกษา
การศึกษา 2. กิจกรรมประชุมศิษย์เก่า 2.ร้อยละของ 3.ศิษย์เก่าระดมทรัพยากร
3.เพ่ือวางแผนแนวทาง 3. กิจกรรมจัดงานศิษย์เก่า ศิษย์เก่า เข้ามา ในการพัฒนาโรงเรียน
การระดมทรัพยากรในการ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน พัฒนาการศึกษา

3.ร้อยละของ
ศิษย์เก่า ระดม
ทรัพยากรในการ
พัฒนาโรงเรียน

5.1 - 9



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ การยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างย่ังยืน
    5.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดนิทรรศการ 1.เพ่ือจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแสดงผลงาน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     1.จ านวนกิจกรรม/ 1.โรงเรียนเทศบาล ฝ่ายบริหารวิชาการ

ทางวิชาการ และน าเสนอผลงานของนักเรียนทางวิชาการ ประกอบด้วย (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ผลงานของแต่ละ เมืองภูเก็ตมีเวทีแลกเปล่ียน งานวิชาการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.นิทรรศการทางวิชาการ กลุ่มสาระ เรียนรู้ส าหรับนักเรียน
ให้ปรากฏแก่ สาธารณชน ระดับโรงเรียน การเรียนรู้ และครู
2.เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคน ทุกฝ่าย 2.นิทรรศการทางวิชาการ 2.ร้อยละของ 2.นักเรียน ครู และบุคลากร
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ระดับเทศบาล กิจกรรมท่ีครูและ ทางการศึกษาได้แสดง
สร้างความโดดเด่น เอกลักษณ์ 3.นิทรรศการทางวิชาการ นักเรียนเข้าร่วม ผลงานแก่สาธารณชน 
เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ระดับภาค 3.ผู้ปกครองมี
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความคิด 4.นิทรรศการทางวิชาการ ความม่ันใจในคุณภาพ
ริเร่ิม สร้างสรรค์และสร้างผลงานระดับประเทศ การจัดการศึกษาของ
ด้วยความภาคภูมิใจ โรงเรียน
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ 4.นักเรียนได้แสดง
เรียนรู้ และเกิดทักษะการท างาน ความสามารถตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถ ของตนเอง

2 โครงการเช่าโดเมนเนม 1.เพ่ือเช่าโดเมนเนมส าหรับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.จ านวนช่องทาง 1.ระบบการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
เวปไซต์โรงเรียนเทศบาลเมือง เก็บข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ และสาธารณชนได้รับข้อมูล (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการชุมชน งานประชาสัมพันธ์
ภูเก็ต และการให้บริการชุมชน ข่าวสาร ผ่านระบบออนไลน์ 2.จ านวนการ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

2.เพ่ือพัฒนาการจัดท าส่ือ โดยมีกิจกรรมดังน้ี ประชาสัมพันธ์ 2.โรงเรียนมีส่ือออนไลน์
ออนไลน์ประชาสัมพันธ์กิจการ 1.ค่าเช่าโดเมนเนม กิจการของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์กิจการของ
ของโรงเรียนให้รวดเร็วย่ิงข้ึน 2.ค่าวัสดุโครงการ ผ่านส่ือออนไลน์ โรงเรียน

  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5.2 - 1



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ การยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างย่ังยืน
    5.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

3.เพ่ือให้นักเรียนครูผู้ปกครอง 3.ร้อยละของนักเรียน 3.นักเรียนครูผู้ปกครอง
และสาธารณชนได้รับ ครู ผู้ปกครอง และสาธารณชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน สาธารณชนท่ีได้รับ ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน
สามารถสืบค้น และใช้ประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารจาก สามารถสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน โรงเรียนผ่านระบบ และใช้ประโยชน์ข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ออนไลน์ สารสนเทศของโรงเรียน

4.จ านวนผู้ติดตาม ได้อย่างรวดเร็ว
และความนิยมของ 4.เว็บไซด์โรงเรียน
สาธารณชนต่อ และเพจ Facebook 
เว็บไซด์และเพจ สร้างความนิยมของ
Facebook ของ สถานศึกษา ให้เกิดข้ึน
โรงเรียน กับสาธารณชน

3 โครงการจัดท าวารสาร ส่ือ 1.เพ่ือพัฒนาระบบการประชา- นักเรียน ครู บุคลากร และ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1.จ านวนช่องทาง 1.ระบบการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ส่ิงพิมพ์ VDO สัมพันธ์และการให้บริการชุมชน บุคคลภายนอกได้รับข้อมูล (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการชุมชน งานประชาสัมพันธ์
เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการ 2.เพ่ือจัดท าวารสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ์ ข่าวสารผ่าน วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ 2.จ านวนวารสาร มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ของโรงเรียน VDO ประชาสัมพันธ์กิจการ VDO โดยมีกิจกรรม ดังน้ี ส่ือส่ิงพิมพ์ VDO 2.โรงเรียนมี วารสาร 

ของโรงเรียน 1.วารสารรายงานผลการจัด ประชาสัมพันธ์ท่ีจัด ส่ือส่ิงพิมพ์ VDO 
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียน การศึกษาประจ าปี ท าข้ึนในแต่ละปี ประชาสัมพันธ์กิจการ
ให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับ 2.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 3.ร้อยละของนักเรียน ของโรงเรียน
ของสาธารณชน 3.วิดีทัศน์ หรือ VDO แนะน า ครู  บุคลากรและ 3.โรงเรียนเป็นท่ีรู้จักและ

โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ สาธารณชน ได้รับ เป็นท่ียอมรับของสาธารณชน

ข้อมูล ข่าวสาร
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
5) ยุทธศาสตร์ การยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างย่ังยืน
    5.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและแหล่งท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5 โครงการประชาสัมพันธ์ 1.เพ่ือพัฒนาระบบการ นักเรียน ครู บุคลากร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จ านวนช่องทาง 1.ระบบการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผลงานดีเด่น ประชาสัมพันธ์และ ได้รับการน าเสนอผลงานดีเด่น (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการชุมชน งานประชาสัมพันธ์

การให้บริการชุมชน ให้เป็นท่ีทราบอย่างแพร่หลาย 2.จ านวนผลงาน มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
2.เพ่ือน าเสนอผลงานดีเด่น ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ดีเด่นของนักเรียน 2.นักเรียน ครูบุคลากร
ของนักเรียน ครูบุคลากร แก่สถานศึกษา ครูบุคลากรท่ีได้ ได้รับการน าเสนอผลงาน
ให้เป็นท่ีทราบอย่างแพร่หลาย โดยมีกิจกรรม ดังน้ี น าเสนอให้ทราบ ดีเด่น ให้เป็นท่ีทราบ
ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 1. จัดท าทะเบียนผลงานดีเด่น อย่างแพร่หลาย อย่างแพร่หลาย 
แก่สถานศึกษา 2.จัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์ ช่วยเสริมสร้าง ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์
3.เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ผลงานดีเด่น ภาพลักษณ์ท่ีดี ท่ีดีแก่สถานศึกษา
ของนักเรียน ครูบุคลากร 3. powerpoint น าเสนอ แก่สถานศึกษา 3.นักเรียน ครูบุคลากร
ผู้ปกครองในสถานศึกษา ผลงานนักเรียน ครู บุคลาคร 3.ร้อยละของ ผู้ปกครองในสถานศึกษา

และโรงเรียน นักเรียน ครูบุคลากร มีความภาคภูมิใจ
ผู้ปกครอง
ในสถานศึกษา
มีความภาคภูมิใจ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
๖) ยุทธศาสตร์ การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.1 กลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือน้อมน าแนวทาง นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละของ 1.ครูและบุคลากรน้อมน า ฝ่ายบริหารท่ัวไป

โรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ครู บุคลากร (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ครูและบุคลากร แนวทางหลักปรัชญาของ งานส่ิงแวดล้อมและ

พอเพียง มาใช้ในการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก น้อมน าแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เศรษฐกิจพอเพียง
จัดการเรียนการสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ หลักปรัชญาของ ในการจัดการเรียนการสอน
2.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เศรษฐกิจพอเพียง 2.นักเรียนมีความรู้ 
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี มาใช้ ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 1.กิจกรรมอบรมครูเพ่ือพัฒนา 2.ร้อยละของ ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จัดการเรียนการสอนโดย นักเรียนมีความรู้ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
3.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี น้อมน าแนวทางหลักปรัชญา ความเข้าใจในหลัก 3.นักเรียนมีทักษะชีวิต
ทักษะชีวิตในการเรียนและ ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ ปรัชญาของ ในการเรียนและการ
การประกอบอาชีพโดยน้อมน า 2. กิจกรรมฝึกอบรม เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพโดยน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนแกนน าวิถีพอเพียง และน าไปใช้ในชีวิต หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

ประจ าวันได้ พอเพียง
3.ร้อยละของ
นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตในการเรียน
และการประกอบ
อาชีพโดยน้อมน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
๖) ยุทธศาสตร์ การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.1 กลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือน้อมน าแนวทาง นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1.ร้อยละของ 1.ครูและบุคลากรน้อมน า ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ครู บุคลากร (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ครูและบุคลากร แนวทางหลักปรัชญาของ งานส่ิงแวดล้อมและ

พอเพียงกิจกรรม 5 ส. พอเพียง มาใช้ในการ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ น้อมน าแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เศรษฐกิจพอเพียง
Big Cleaning Day จัดการเรียนการสอน ส่ิงแวดล้อมรักษาความสะอาด หลักปรัชญาของ ในการจัดการเรียนการสอน

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน อุปกรณ์ ส่ิงของ และสถานท่ี เศรษฐกิจพอเพียง 2.นักเรียนและบุคลากร
และบุคลากรมีจิตส านึก ให้เอ้ือต่อการใช้งานส่งผลให้ มาใช้ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนน่าอยู่น่าดู น่ามอง 2.ร้อยละของ ส่ิงแวดล้อม
3.เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อมใน โดยมีกิจกรรมดังน้ี นักเรียนและ 3.ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียน ท าความสะอาดอุปกรณ์ 1. กิจกรรมท าความสะอาด บุคลากรมีจิตส านึก มีความสะอาด อุปกรณ์
 ส่ิงของ และสถานท่ีให้เอ้ือ 5 ส. ตอนเช้าของทุกวัน ในการอนุรักษ์  ส่ิงของ และสถานท่ีให้เอ้ือ
ต่อการใช้งานส่งผลให้โรงเรียน 2.จัดกิจกรรม ส่ิงแวดล้อม ต่อการใช้งาน โรงเรียน
น่าอยู่ น่าดู น่ามอง Big Cleaning Day 3.ระดับความ น่าอยู่ น่าดู น่ามอง

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง พึงพอใจของนักเรียน

ครูและบุคลากร
ต่อส่ิงแวดล้อม
ในโรงเรียน
มีความสะอาด
อุปกรณ์ ส่ิงของ
และสถานท่ีให้เอ้ือ
ต่อการใช้งาน 
โรงเรียน น่าอยู่
น่าดู น่ามอง
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
๖) ยุทธศาสตร์ การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.1 กลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือน้อมน าแนวทาง นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 15,000 17,000 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละของ 1.ครูและบุคลากรน้อมน า ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ตลาดนัดวิถีพอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ มีทักษะชีวิตในการเรียนและ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ครูและบุคลากร แนวทางหลักปรัชญาของ งานส่ิงแวดล้อมและ

พอเพียง มาใช้ในการ การประกอบอาชีพโดยน้อมน า น้อมน าแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เศรษฐกิจพอเพียง
จัดการเรียนการสอน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของ ในการจัดการเรียนการสอน
2.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ มีจิตส านึกในการประหยัด เศรษฐกิจพอเพียง 2.นักเรียนมีทักษะชีวิต
ชีวิตในการเรียนและ พลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มาใช้ ในการเรียนและ
การประกอบอาชีพโดย โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี 2.ร้อยละของ การประกอบอาชีพโดย
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1.กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนมี น้อมน าหลักปรัชญา
พอเพียง การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 2.กิจกรรมตลาดนัดวิถีพอเพียง ในการเรียนและ 3.นักเรียนมีจิตส านึกในการ
มีจิตส านึกในการประหยัด ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง การประกอบอาชีพ ประหยัดพลังงานและ
พลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยน้อมน าหลัก อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามหลัก

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

3.ร้อยละของ
นักเรียนมีจิตส านึก
ในการประหยัด
พลังงานและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

6.1 - 3



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
๖) ยุทธศาสตร์ การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.1 กลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือน้อมน าแนวทาง นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 1.ร้อยละของ 1.ครูและบุคลากรน้อมน า ฝ่ายบริหารท่ัวไป
โรงเรียนธนาคาร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัญา (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) ครูและบุคลากร แนวทางหลักปรัชญาของ งานส่ิงแวดล้อมและ

พอเพียง มาใช้ในการ เศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ น้อมน าแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เศรษฐกิจพอเพียง
จัดการเรียนการสอน ในชีวิตประจ าวัน รู้จักประหยัด หลักปรัชญาของ ในการจัดการเรียนการสอน
2.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี  อดออม และสามารถ เศรษฐกิจพอเพียง 2.นักเรียนให้มีความรู้
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัญา ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา มาใช้ ความเข้าใจในหลักปรัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ เศรษฐกิจพอเพียง 2.ร้อยละของ เศรษฐกิจพอเพียงและ
ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีกิจกรรมดังน้ี นักเรียนมีความรู้ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก 1.กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ี ความเข้าใจในหลัก 3.นักเรียนรู้จัก ประหยัด
ประหยัด อดออม และ ธนาคารโรงเรียน ปรัญาเศรษฐกิจ อดออม และสามารถ
สามารถด ารงชีวิตตามหลัก 2.กิจกรรมออมเงิน พอเพียงและน าไป ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในชีวิตประจ าวันได้ เศรษฐกิจพอเพียง

หน้าแถว 3.ร้อยละของ
นักเรียนรู้จัก 
ประหยัด อดออม
และสามารถ
ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
๖) ยุทธศาสตร์ การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.2 กลยุทธ์ น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการเรียรู้ 1.เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็น นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.จ านวนเครือข่าย 1.โรงเรียนเป็นต้นแบบ ฝ่ายบริหารท่ัวไป

การอนุรักษ์พลังงานและ โรงเรียนต้นแบบการประหยัด มีความรู้ความเข้าใจในการ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) การประหยัด การประหยัดพลังงาน งานส่ิงแวดล้อมและ

ส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง พลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ พลังงานและ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 2.เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ส่ิงแวดล้อมจากแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 2.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
พอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 2.จ านวนแหล่ง ในการอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางพระราชด าริ เรียนรู้ในการอนุรักษ์ และส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง

ตามแนวทางพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง พลังงานและส่ิงแวดล้อม พระราชด าริเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมดังน้ี ในโรงเรียน พอเพียง
3.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี 1. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 3.ร้อยละของ 3.นักเรียนมีความรู้
ความรู้ความเข้าใจในการ ศูนย์การเรียนรู้ 8 ศูนย์ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการประหยัด
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ 2.กิจกรรมอบรมแกนน า ความเข้าใจในการ พลังงานและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง การอนุรักษ์พลังงานและ ประหยัดพลังงาน ส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์ พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

4.เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ 3.กิจกรรมจัดป้ายความรู้ ส่ิงแวดล้อม 4.นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงาน 4.ร้อยละของ อนุรักษ์พลังงานและ
ตามแนวทางพระราชด าริ และส่ิงแวดล้อม นักเรียนมีจิตส านึก ส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 4. กิจกรรมถังขยะรักษ์โลก ในการอนุรักษ์ พระราชด าริ

รักษ์ส่ิงแวดล้อม พลังงานและ เศรษฐกิจพอเพียง
ส่ิงแวดล้อมแนวทาง

พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

6.2 - 1



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
๖) ยุทธศาสตร์ การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.2 กลยุทธ์ น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

2 โครงการจัดการเรียนรู้ 1.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี นักเรียนระดับช้ัน ป.4 - ม.6 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.ร้อยละของ 1.นักเรียนมีความรู้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจในการ ความรู้ความเข้าใจในการ (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) (รายได้สถานศึกษา) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการประหยัด งานส่ิงแวดล้อมและ

พอเพียงกิจกรรม ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ ความเข้าใจในการ พลังงานและอนุรักษ์ เศรษฐกิจพอเพียง
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง ส่ิงแวดล้อม เข้าใจเก่ียวกับ ประหยัดพลังงาน ส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการลดปริมาณขยะ และอนุรักษ์ พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ส่ิงแวดล้อม 2.นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทาง เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม 2.ร้อยละของ ความเข้าใจเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ และ โดยมีกิจกรรมดังน้ี นักเรียนมีความรู้ แนวทางการลดปริมาณขยะ
การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 1.จัดการเรียนการสอน ความเข้าใจเก่ียวกับ และการน าขยะกลับมา
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิด บูรณาการวิชาการงานอาชีพ แนวทางการลด ใช้ประโยชน์
ความสร้างสรรค์ในการ 2.การให้ความรู้และ ปริมาณขยะ 3.นักเรียนเกิดความ
ออกแบบและประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแถว 3.จ านวนส่ิงประดิษฐ์ สร้างสรรค์ในการออกแบบ
ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 3.ประกวดสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้ ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม
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แผนพฒันาการศึกษา  (พ.ศ. 2566-2570) 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 

 

169 
 

 บทท่ี ๕ 
การติดตามและประเมนิผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

 
การติดตามและประเมินผล 
 ด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เป็นหน้าที่ท่ีสำคัญอย่าง
หนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มี
การติดตามและประเมินผลแผนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การประเมิน
ว่ามีการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสารมารถวัด
ความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษาได้  และในขณะเดียวกันยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฉบับต่อไปได้     
 สำหรับห้วงระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาการศึกษา มี
กำหนดให้มีเป็น 2 ระยะ คือ  ภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาประกอบด้วย 

  1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ประธาน 
  2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกฝ่าย  รองประธาน 
  3. คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( 3 คน)  กรรมการ 
  4. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  ( 2 คน)  กรรมการ 
  5. หวัหน้าฝ่าย     กรรมการ 

หน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา 
 กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

1. ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
2. รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้อำนวยการและ 

แจ้งผลการติดตาม/ประเมินผลให้บุคลากรและผู้ปกครองทราบ   
วิธีการและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

1. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาเป็นการติดตาม 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยใช้แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการ ติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงาน 

2. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยใช้แบบประเมินผล การ
ดำเนินงาน  2 ส่วน คือ 

  2.1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตในภาพรวม 
  2.2 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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แบบติดตามประเมินผล ใช้ตารางเครื่องมือ ดังนี้ 

1.1 ตารางแนวทางการพัฒนาในปี 2566 - 2570 
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จำนวน
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ 72  
กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณ-ลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก

ของคนไทย 
18  

กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรลุผลตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

15  

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี 
 

13  

กลยุทธ์ ๑.๔  พัฒนานักเรียนให้มสีมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

12  

กลยุทธ์ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 14  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 19  
กลยุทธ์ ๒.๑  สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 5  
กลยุทธ์ ๒.๒  ส่งเสริม และพัฒนากระบวน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 สู่ครูมืออาชีพ 
10  

กลยุทธ์ ๒.๓  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

4  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์การแห่ง
คุณภาพ 

21  

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน 9  
กลยุทธ์ ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6  
กลยุทธ์ ๓.๓ จัดหาปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรทางการ

ศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
6  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายใน
การจัดการ ศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

16  

กลยุทธ์ ๔.๑  สร้างความเข้มแข็งของผู้ ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคี
เครือ ข่ายทางการศึกษา 

11  

กลยุทธ์ ๔.๒  พัฒนาระบบการประชา สัมพันธ์การให้บริการชุมชน 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวด- ล้อมให้ได้
มาตรฐาน เอื้อต่อการเรียนรู้ 

46  
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จำนวน
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

กลยุทธ์ ๕.๑ สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

22  

กลยุทธ์ ๕.2 ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และ
สภาพ แวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ 

24  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6  
กลยุทธ์ ๖.๑  น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน 
4  

กลยุทธ์ ๖.๒  โรงเรียนต้นแบบการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2  
   
 

1.2 ตารางความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเ ก็ต ในภาพรวม 
และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลของโครงการ และ

กิจกรรม 
   

3. มีการเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น ในโครงการ
และกิจกรรม 

   

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมให้ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองทราบ 

   

5. เปิดโอกาสให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบ การดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

   

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายที่ 

กำหนดไว้ 
   

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม    
สรุป    

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



   

 

 

คำสั่งโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
ที่  38 / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา และ 
แผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ 

****************************************** 
              

ด้วย งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 เพ่ือให้สามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. นายนิติธร  เทพบุตร  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนันท์  หลิมจานนท์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายเกรียงศักดิ์  เทพบุตร  กรรมการ 
๔. รศ.ดร.สาวิตร  พงศ์วัชร์  กรรมการ 
๕. นางสาวสงวนศรี   จันทร์รุ่งเลิศ กรรมการ 
๖. นางสาวอุทัยวรรณ ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการ 
๗. นายชลสิทธิ ์  แก้วยะรัตน์ กรรมการ 
๘. นายสุวัฒน์  นิธิสกุลไพศาล กรรมการ 
๙. ดร.เรืองสิทธิ์  เนตรนวลใย กรรมการ 
๑๐. นายแพทย์โกศล  แตงอุทัย กรรมการ 
๑๑. นางสาววสุวัฒน ์  เภรีภาส  กรรมการ 
๑๒. พระครูโฆษิตวิหารธรรม   กรรมการ 
๑๓. พระปลัดจิรัชย์   ปนฺนภาโร  กรรมการ 
๑๔. นายสุนทร  โอพ่ัง  กรรมการ 
๑๕. นางสาวภคมน    แก้วภราดัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวสมฤทัย  ไชยสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒.  ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ 
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๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯต่อผู้อำนวยการ

สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสรุปผลการดำเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน , คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต , นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และประกาศผล    
การติดตามและประเมินผลฯ ให้ผู้ปกครองทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

 

๒.  คณะอนุกรรมการตรวจติดตาม  และรายงานผลโครงการ   ประกอบด้วย 
 ๑.  นางสาวภคมน  แก้วภราดัย ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายเชิดศกัดิ ์  เพชรา  กรรมการ 
 ๓.  นางประภาพร  ทองดี  กรรมการ 
 ๔.  นางสาวมยุร ี  จั่นแค้น  กรรมการ 
 ๕.  นายบุญยง  ศรชัย  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวจริยา  สมศักดิ์  กรรมการ 
 ๗.  นางสาวสิริรัตน ์  รัตนกาย  กรรมการ 
 ๘.  นางศศิกานต์  แซ่ตัน  กรรมการ 
 ๙.  นางณัฐกฤตา  บัวซ้อน  กรรมการ 
 ๑๐. นายอภิรักษ์  ทลิกรรณ์ กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวพรประภา สองแกระ กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวฐิติมา  ศรีวิโรจน ์ กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นางสาวชนัญธิดา หลงรักษ์ กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 14. นางสาวสุกัญญา  ศรีสมุทร กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. นางสาวโชติกา  เศยีรยงค์ กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

หน้าที ่
๑.  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงาน 
     ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 ๒.  รวบรวมโครงการหน้าเดียว และรูปเล่ม  ของทุกฝ่าย เสนอผู้บริหาร  ดังนี้ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- นางสาวจริยา  สมศักดิ์  หัวหน้า 
- นางสาวสมฤทัย  ไชยสิทธิ์  ผู้ช่วย 
- นายธนเศรษฐ์  แซ่หนา  ผู้ช่วย 
- นายวัลลภ   แป้นนวล ผู้ช่วย 
- นางสาวทรงพร  สานุสันต์ ผู้ช่วย 
- นางสาวฐิติรัตน ์  มณีรัตน์  ผู้ช่วย 
- นางสาวรอฮานะ  วังละ  ผู้ช่วย    
- นางมนฑิตา  บุญสุทธิ์  ผู้ช่วย    
- นางสาวปราณี  หมิแหม  ผู้ช่วย    
- นางสายฝน  ถิ่นเกาะยาว ผู้ช่วย   
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ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- นางประภาพร  ทองดี  หัวหน้า 
- นางสาวศิริรัตน์  รัตนกาย  ผู้ช่วย 
- นายธนธร   ชาติกระพันธุ์ ผู้ช่วย 
- นางสาวลดาวัลย ์  ทองศรีทอง ผู้ช่วย 
- นางสาวสุกัญญา   ศรีสมุทร ผู้ช่วย 
- นางสาวรุจาวด ี  อุดมลาภ ผู้ช่วย 
ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- นางสาวมยุรี  จั่นแคน้  หัวหน้า 
- นางศศิกานต์  แซ่ตัน  ผู้ช่วย 
- นายคอเลด  เจ๊ะเล็ม  ผู้ช่วย 
- นางสาวปภาดา  คำแสนโต ผู้ช่วย 
- นางสาวสาลิน ี  เพชรสุก  ผู้ช่วย 
- นางสาวโชติกา  เศยีรยงค์ ผู้ช่วย 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
- นายบุญยง   ศรชัย  หัวหน้า 
- นางสาวชนัญธิดา  หลงรักษ์ ผู้ช่วย 
- นางณัฐกฤตา  บัวซ้อน  ผู้ช่วย 
- นายอภิรักษ์  หลิกรรณ ์ ผู้ช่วย 
- นายกิตติพงษ์  เจินทำ  ผู้ช่วย 
- นางสาวอาทิตชฎา  คงศักดิ์  ผู้ช่วย 
- นางสาววรนิษฐา  ด่านยุทธพิชัย ผู้ช่วย 

วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การ
ปฏิบัติ    
 ๑.  การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะห้าปี  โดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็น
เครื่องมือในการติดตามและรายงานผล การดำเนินงานรายไตรมาส  (ทุก ๓ เดือน) 
 ๒.  การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้แบบประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดให้มีประเด็นในการประเมิน ๒ ส่วน คอื  

๒.๑  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตในภาพรวม 
๒.๒  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  

 สั่ง  ณ  วันที่   ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                         
 (นางสาวภคมน  แก้วภราดัย) 
                                                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ครั้งที่ 1/2565 
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 

ณ ห้องประชุมม่ิงเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
.................................................................................................................  

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายจิรวัฒน ์ ประทีป ณ ถลาง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นายปิยะ เพชรประทุม ที่ปรึกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. นายนิติธร เทพบุตร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. นายสุนันท์ หลิมจานนท์ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5. นายเกรียงศักดิ์ เทพบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. นางสาวสงวนศรี จันทร์รุ่งเลิศ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8. นางสาวอุทัยวรรณ ตั้งธีระสุนันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นายชลสิทธิ ์ แก้วยะรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10. นายวสุวัฒน ์ นิธิสกุลไพศาล กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   
 11. ดร.เรืองสิทธิ ์ เนตรนวลใย  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
 12. นายแพทยโ์กศล แตงอุทัย  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   
 13. นางสาวสุวนันท์ เภรีพาส  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 14. นายสุนทร โอพ่ัง กรรมการผู้แทนครู  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายชลสิทธิ ์ แก้วยะรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2. พระครูโฆษิตวิหารธรรม กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
 3. พระปลัดจิรัชย์ ปนฺนภาโร กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวภคมน แก้วภราดัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นายเชิดศักดิ์ เพชรา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3. นายบุญยง ศรชัย ครู คศ.3 รักษาการในต าแหน่ง 
   รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณ 
4. นางสาวจริยา สมศักดิ์ ครู คศ.2  (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) 
5. นางสาวฐิติมา ศรีวิโรจน ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป) 
 

ประธานที่ประชุม  นายนิติธร  เทพบุตร 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 

คุณนิติธร การประชุมวันนี้ ขอเรียนเชิญเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่าน ผอ.ภคมน 
ด าเนินการ 
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ผอ.ภคมน ในนามของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ขอขอบคุณความร่วมมือของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 1                
ปีการศึกษา 2565 ต้องขออภัยที่เลื่อนการประชุมไปถึง 2 ครั้ง เนื่องจาก 

 - ครั้งที่ 1 ติดเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และการตรวจรับอาคาร                
ผ่องโกมล 

 - ครั้งที่ 2 ตรงกับเทศบาลนครภูเก็ตนัดประชุมแผนงบประมาณ หมวดงบประมาณที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ก่อนหน้านี้ประชุมแผนฯ ไปแล้ว 2 ครั้ง ได้มอบหมายให้คุณครูบุญยง            
เข้าประชุมไปก่อนแล้ว ครั้งที่ 3 ท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุม              
แผนงบประมาณ และต้องน าเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน จึงต้องขอเลื่อน              
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นวันนี้ 

ผอ.ภคมน การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
  คณะผู้ บริห ารสถานศึ กษา มี  2  คน คือ  ผู้ อ านวยการสถานศึ กษา  และ                              

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ท่านรองเชิดศักดิ์ จะเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน 
2565) เทศบาลนครภูเก็ต แจ้งให้ทุกโรงเรียนส่งรายชื่อครู เ พ่ือท าค าสั่งแต่งตั้ง                    
ผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนส่งรายชื่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่าย จ านวน 3 คน เป็นผู้รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการสถานศึกษา คือ 
1. นางสาวมยุรี จั่นแค้น  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง  

      รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบุคลากร 
2. นางประภาพร ทองดี ครู วิทยฐานะช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
     รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. นายบุญยง ศรชัย ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง
     รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณ 
4. รองเชิดศักดิ์ ดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป และมีคุณครูจริยา เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ผอ.ภคมน ฝ่ายบริหารวิชาการ 

1. ปฏิทินประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

ภาคเรียนที่ 1 

เปิดเรียน วันที่ ๑7 พฤษภาคม ๒๕๖5 

สอบปลายภาคเรียน วันที่ 21 - 23 กันยายน ๒๕๖5 

ปิดภาคเรียน วันที่ 24 กันยายน ๒๕๖5 

ภาคเรียนที่ 2 

เปิดเรียน วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖5 

สอบปลายภาคเรียน วันที่ 8 - 10 มีนาคม ๒๕๖๕ 

ปิดภาคเรียน วันที่ ๑1 มีนาคม ๒๕๖๕ 

อนุมัติจบการศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2566 



๓ 

 
 - โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ    

On-Site ทั้งหมด 100% ไม่มีแบ่งกลุ่มเรียน ถึง ณ วันนี้ (วันที่ 1 มิถุนายน 2565) 
ไม่ได้รับรายงานนักเรียนติดเชื้อโควิด 

 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 24 กันยายน 2565 จะปิดก่อนประเพณีถือศีลกินผัก 

2. แผนการเรียน/ โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2565  
 1 โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนชั่วโมง/ปี* 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคมศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 40 ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

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

1.1 ระดับประถมศึกษา เปิด 2 ห้องเรียน 2 หลักสูตร คือ ห้องเรียนทั่วไป และ
ห้องเรียน IEP โครงสร้างรายวิชาเรียน จะเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทั้งห้องเรียน
ทั่วไปและห้องเรียน IEP ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

 1.2 จ านวนชัว่โมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,000 ชัว่โมง/ปี 
  1.3 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ  
   ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี  

  1. วิชาดนตรีพัฒนาสมอง  ป.1 – ป.3   
(ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่  1 เรียนดนตรีไทย ภาคเรียนที่ 2                    
เรียนอูคูเลเล่ จากเดิมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เรียนอูคูเลเล่                
ปีการศึกษานีม้ีการปรับเปลี่ยน)  

  2. วิชาเทคโนโลยี จะมีคอมพิวเตอร์ และเลโก้ 
  3. วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  เพ่ิมชั่วโมงการเรียน ชั้น ป.1 – ป.3  
  4. วิชาคณิตศาสตร์    เพ่ิมชั่วโมงการเรียน ชั้น ป.4  
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   5. รายวิชาเพ่ิมเติมส าหรับนักเรียนห้องเรียน IEP ป.1 – ป.6  
        เพ่ิมเติมด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ ใน 4 รายวิชา ได้แก่ 
      - วิชา Phonics and Reading Comprehension (การอ่านออกเสียง) 
      - วิชา Reading and Writing (การอ่านและการเขียน) 
      - วิชา Grammar Fundamentals (ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ) 
      - วิชา Conversation English : Fun Speaking (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 
  1.4 การวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  -  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี 
  -  เก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน (คะแนนเก็บ) 
  -  ทดสอบปลายภาคเรียน (คะแนนสอบ) 
  *เกณฑ์การตัดสินนักเรียนที่มีคะแนนต่ ากว่า 25 คะแนนในแต่ละวิชา (ไม่ผ่านเกณฑ์) 

 2. โครงสร้างหลักสูตร/แผนการเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 
  ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเปิดจ านวน 6 ห้องเรียน                 

5 แผนการเรียน 
  

ห้อง แผนการเรียน 
1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 แผนการเรียนเทคโนโลยีหุ่นยนต์  
 แผนการเรียนทั่วไป (บางส่วน) 

2  แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (กรีฑา,ฟุตซอล,  
วอลเลย์บอลในร่ม, วอลเลย์บอลชายหาด) 

 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีและ
ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) 

3 - 6  แผนการเรียนทั่วไป  

 3. โครงสร้างหลักสูตร/แผนการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - ปีการศึกษา 2565 ช่วงที่รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน                

สมัครเรียนเป็นจ านวนมาก เล็ง เห็นว่าสามารถเปิดห้องเรียนเ พ่ิม ได้ อีก                         
1 ห้องเรียน จาก 2 ห้องเรียน เป็น 3 ห้องเรียน จึงได้ปรึกษาทางเทศบาล              
นครภูเก็ต ขอเปิดห้องเรียนเพ่ิม จ านวน 1 ห้องเรียน ได้ รับการแนะน าว่า                  
จะเปิดห้องเรียนเพ่ิมได้นั้น โรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือขอขยาย
ห้องเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ด าเนินการไปยังเทศบาลนครภูเก็ตเพ่ือขออนุมัติต่อไป  

 - สรุปปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเปิดจ านวน               
2 ห้องเรียน 4 แผนการเรียน 
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  4. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2565 
1. สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนได้ ภายใน 2 สัปดาห์แรก ของการเปิดภาคเรียน            

ที่ 1 ของปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน 
จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนได้ โดยผู้ปกครองต้องเป็น
ผู้ด าเนินการเขียนค าร้องที่ฝ่ายบริหารวิชาการ 

2. เมื่อเขียนค าร้องแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการเรียนแล้ว นักเรียนต้อง                     
ผ่านการทดสอบ ในแผนการเรียนที่นักเรียนเลือก จึงสามารถเข้าเรียน                            
ในแผนการเรียนนั้น ๆ ได ้

3. หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้/ไม่ผ่านการทดสอบตามแผนการเรียนใหม่                       
ทางโรงเรียนไม่มีการอนุโลมใด ๆ  

 ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนชั้น ม.4 แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน
แผนการเรียนจ านวน 2 คน 

    - คนที่ 1 เดิมเรียนแผนภาษา-สังคม ขอเปลี่ยนเป็น แผนการเรียนด้านกีฬา 
- คนที่ 2 เดิมเรียนแผนภาษา-สังคม ขอเปลี่ยนเป็น แผนการเรียน   

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

  5. การวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
   -  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
   -  เก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน (คะแนนเก็บ + สอบกลางภาค) 
   -  ทดสอบปลายภาคเรียน (คะแนนสอบ) 

   6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
   -  นักเรียนที่มีคะแนนต่ ากว่า 50 คะแนนในแต่ละรายวิชา (ไม่ผ่านเกณฑ์)  
           ตัดสินผลการเรียน เป็น “0”  
   -  นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ จะตัดสินเป็น “มส”  
   -  นักเรียนที่ส่งงานไม่ครบแต่คะแนนผ่านเกณฑ์จะตัดสินผลการเรียนเป็น “ร” 
         (เพ่ือเพ่ิมคะแนนหลังจากนักเรียนได้ด าเนินการซ่อมเสริมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
 
  
 

ห้อง แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1  แผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  

 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (กรีฑา, เซปักตะกร้อ, 
ฟุตซอล, วอลเลย์บอลในร่ม, วอลเลย์บอลชายหาด) 

 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีและศิลปะการแสดง 
(ดนตรีสากล) 

2  แผนการเรียนภาษา-สังคมศึกษา 
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  7. วิธีการด าเนินการซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (ประจ าภาคเรียน) 

 - ครูประจ าชั้น / ครูประจ าวิชา ตรวจสอบนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ด าเนินการ                   
ซ่อมเสริมแก้ไขผลการเรียนหลังจากรับทราบผลการเรียนของตนเอง 

    - นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ติดต่อครูประจ าวิชา เพ่ือแก้ไขผลการเรียน 
    - นักเรียนด าเนินการสอบซ่อมและส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   - ครูด าเนินการแก้ไขผลการเรียนในระบบ Q-info แล้วส่งผลการสอบซ่อมเสริม        
      ของนักเรียนให้งานวัดประเมินผล 

 - งานวัดประเมินผลประกาศผลการสอบซ่อมเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง
รับทราบ 

3. การจัดสรรหนังสือเรียนฟรีตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            การจัดสรรหนังสือเรียนฟรี ระดับประถมศึกษา 
 

ระดับชั้น จ านวนหนังสือ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 11 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 

 

    การจัดสรรหนังสือเรียนฟรี ระดับมัธยมศึกษา  
 

ระดับชั้น จ านวนหนังสือ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 14 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 21 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 22 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 20 

 

   หนังสือที่นอกเหนือจากการจัดสรรเรียนฟรี โรงเรียนได้ด าเนินการ               
จ าหน่ายหนังสือไปเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องสหการ  

  

 

 



๗ 

 4. การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
4.1 ทางเทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาลนครภูเก็ต 

เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศแต่ละประเภทการแข่งขัน จะได้ไปเข้าร่วม                 
การแข่งขันในระดับภาคต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2565 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

   - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ                  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ , การแข่งขันโครงงาน และการแข่งขันนวัตกรรมคร ู 

     4.2 รายการที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ 

กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย 
ป.4 – ป.6 

ตอบปัญหา
คุณธรรม  
ป.4 – ป.6 

การประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุเหลือใช้ 
ม.4 – ม.6 

กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน 
ป.4 – ป.6 

กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย 
ม.1 – ม.3 

ตอบปัญหา
คุณธรรม  
ม.1 – ม.3 

การประกวด
แกะสลักผักและ
ผลไม ้
ม.1 – ม.3 

กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน 
ม.1 – ม.3 

กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย 
ม.4 – ม.6 

ตอบปัญหา
สารานุกรมฯ 
ป.4 – ป.6 

การประกวดงาน
ประดิษฐ์จากใบตอง 
ม.1 – ม.3 

กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน 
ม.4 – ม.6 

คัดลายมือ 
ป.1 – ป.3 

ตอบปัญหา
สารานุกรมฯ 
ม.1 – ม.3 

 กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
ป.4 – ป.6 

คัดลายมือ 
ป.4 – ป.6 

ตอบปัญหา
สารานุกรมฯ 
ม.4 – ม.6 

 กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
ม.1 – ม.3 

คัดลายมือ 
ม.1 – ม.3 

  กล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
ม.4 – ม.6 

คัดลายมือ 
ม.4 – ม.6 

  การแสดงละคร
ภาษาอังกฤษ 
ป.4 – ป.6 
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วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

(ทักษะคอมพิวเตอร์) 

ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) 

หุ่นยนต์ โครงงาน 

 ทักษะคอมพิวเตอร์  
 ป.4 – ป.6 

การแข่งขันร้อง
เพลงลูกทุ่ง 
พร้อมแดนเซอร์  
ม.1 – ม.6 

หุ่นยนต์ ระดับ
ประถมศึกษา  
ป.1 – ป.6 

โครงงาน
คณิตศาสตร์  
ม.1 – ม.3 

 ทักษะคอมพิวเตอร์  
 ม.1 – ม.3 

นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์  
ม.1 – ม.6 

หุ่นยนต์ ระดับ
มัธยมศึกษา  
ม.1 – ม.3 

โครงการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ป.4 – ป.6 

 ทักษะคอมพิวเตอร์  
 ม.4 – ม.6 

 หุ่นยนต์ ระดับ
มัธยมศึกษา  
ม.4 – ม.6 

โครงการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ม.4 – ม.6 

   โครงงานสังคมศึกษา  
ม.4 – ม.6 

   โครงงาน
ภาษาต่างประเทศ  
ป.4 – ป.6 

   โครงงาน
ภาษาต่างประเทศ  
ม.1 – ม.3 

  4.3 ก าหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ 
     - แข่งขันระดับเทศบาลนครภูเก็ต   
      ประเภทรายการกลุ่มสาระ วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 
     ประเภทโครงงาน  วันที่ 11 มิถุนายน 2565 
    - แข่งขันระดับภาค  วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2565 
    - แข่งขันระดับประเทศ  วันที่ 13 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. รายงานการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 - ป.1 เปิดห้องเรียนเพ่ิม 1 ห้องเรียน รวมเป็น 2 ห้องเรียน คือ  
   ป.1/1 ห้องเรียน IEP , ป.1/2 ห้องเรียนทั่วไป 
 - ป.4 เปิดห้องเรียนเพิ่ม 1 ห้องเรียน รวมเป็น 2 ห้องเรียน คือ  
   ป.4/1 ห้องเรียน IEP , ป.4/2 ห้องเรียนทั่วไป 
   

ชั้น สมัคร อนุมัติ สอบ ผ่าน มอบตัว หมายเหตุ 
ป.1/1 IEP 21 19 18 16 16 

43 
ป.1/2 ทั่วไป 44 34 30 27 27 
ป.4/2 25 25 23 20 18 18 
ม.1 โควตา 25 23 22 20 19 

193 
ม.1  
สอบคัดเลือก 

82 76 30 26 29 

ม.1 ทั่วไป 264 246 200 151 145 
ม.4 โควตา 42 42 40 36 33 

82 ม.4  
สอบคัดเลือก 

118 99 80 66 49 

รวม 336 
 
2. สถิติจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
 สถิติจ านวนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา  
 

ล าดับ ห้อง ชาย หญิง รวม ย้ายเข้า นร.ใหม่ 
1 ป.1/1 8 8 16  0 43 
2 ป.1/2 16 11 27  0 0  
3 ป.2/1 12 14 26 1 1 
4 ป.2/2 24 9 33 5 5 
5 ป.3 14 15 29 4 4 
6 ป.4/1 9 16 25 2 2 
7 ป.4/2 10 8 18 18 18 
8 ป.5/1 14 18 32  0 0 
9 ป.5/2 16 17 33 2 2 

10 ป.5/3 16 17 33 1 1 
11 ป.5/4 14 9 23 2 2 
12 ป.6/1 18 16 34  0 0 
13 ป.6/2 16 14 30 2 2 
14 ป.6/3 17 14 31  0 0 
15 ป.6/4 14 11 25  0 0 
รวมระดับประถม 218 197 415 37 80 

      

 



๑๐ 

สถิติจ านวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
 

ล าดับ ห้อง ชาย หญิง รวม ย้ายเข้า นร.ใหม่ 
16 ม.1/1 24 11 35  

193 

17 ม.1/2 19 4 23  
18 ม.1/3 21 13 34  
19 ม.1/4 21 13 34  
20 ม.1/5 20 14 34  
21 ม.1/6 20 13 33  
22 ม.2/1 13 9 22   
23 ม.2/2 20 16 36 2 2 
24 ม.2/3 5 16 21   
25 ม.2/4 28 14 42   
26 ม.2/5 28 12 40   
27 ม.2/6 23 19 42 1 1 
28 ม.3/1 14 9 23     
29 ม.3/2 19 5 24     
30 ม.3/3 12 15 27 1 1 
31 ม.3/4 21 12 33     
32 ม.3/5 25 8 33     
33 ม.3/6 22 13 35 1 1 
34 ม.4/1 16 23 39   

80 
35 ม.4/2 14 27 41   
36 ม.5/1 19 11 30 1 1 
37 ม.5/2 19 20 39 1 1 
38 ม.6/1 22 12 34     
39 ม.6/2 10 6 16     
รวมระดับมัธยม 455 315 770 7 280 

รวมทั้งหมด 673 512 1,185 44 360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

ฝ่ายบริหารบุคลากร 
๑. รายงานจ านวนพนักงานครู และบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖5 

1.1 พนักงานครูเทศบาลที่โอนย้าย จ านวน ๗ คน 
 1. ครูสุรัชฎา   ทองพริก 

  2. ครูพัทธนันธ์   จันทร์นิ่ม 
  ๓. ครูปฏิมา   หนูช่วย 
  ๔. ครูวรัญญา   เพ็งสกุล 
  ๕. ครูรอกีเย๊าะ  เจ๊ะโซะ 
  ๖. ครูกนิษฐา  ข าเกลี้ยง 
  ๗. นายซะห์รุลอัสมาน  วาเด็ง  

1.2 โรงเรียนจ้างพนักงานจ้างครูช่วยสอน โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา (เพิ่มเติม) 
จ านวน ๕ คน  

 1. นายธนพล   ศรีระบาย วิชาเอกภาษไทย 
  2. นายขวัญชัย   สุขช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
  3. นายธนาวุฒิ   นาวาแก้ว วิชาเอกพลศึกษา 
  4. นายอภิรักษ์  พร่องสระน้อย วิชาเอกสังคมศึกษา 
  5. นางสาวโชติกา  เศียรยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายบุคลากร) 

เนื่องจากพนักงานครูมีการโอนย้าย จ านวน 7 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยครู) ไปบรรจุรับราชการ จ านวน 1 ท่าน พนักงานจ้างครูช่วยสอน                    
เงินรายได้สถานศึกษา ไปบรรจุ รับราชการหลายคน โรงเรียนจ า เป็น                  
ต้องประกาศรับสมัครครู โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือมาทดแทนครู                    
ที่โอนย้าย 

โรงเรียนได้ด าเนินการขอพนักงานครูจากกรมส่งเสริมการปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งว่าง รวมต าแหน่งผู้บริหาร ตาม จ.18 จ านวน 14 คน 
โรงเรียนได้รับจัดสรรพนักงานครู จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ  

- วิชาเอกพลศึกษา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  
- วิชาเอกเคมี   เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

1.3 จ านวนครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
  1. พนักงานครูเทศบาล จ านวน 61 คน 

- ผู้บริหาร           2 คน 
- พนักงานครู       59 คน 

  2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 16 คน 
 - ผู้ช่วยครู       4 คน 
 - บุคลากรสนับสนุนการสอน  12 คน 
 
 
  

   



๑๒ 

 
  3. พนักงานจ้างเงินรายได้สถานศึกษา จ านวน 25 คน 
   - ผู้ช่วยครู    19 คน 

 - สนับสนุนการสอน    6 คน 
   (นักการภารโรง /แม่ครัว)    

  4. พนักงานจ้างเงินชมรมผู้ปกครอง จ านวน 2 คน 
 - แม่บ้าน         1 คน 
 - นักการ        1 คน 

  
๒. แผนอัตราก าลังพนักงานครู 

โรงเรียน มีต าแหน่งว่างจากกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี  จ.18 จ านวน               
12 ต าแหน่ง 

 - ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 ต าแหน่ง 
- ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน 9 ต าแหน่ง 

(โรงเรียนได้ด าเนินการขอต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ในรายวิชาเอก คือ ภาษาจีน , สังคม , 
วัดผล , ฟิสิกส์ , ดนตรีสากล , คณิตศาสตร์ และคหกรรม) 

คุณนิติธร มีปัญหาเรื่องจัดการเรียนการสอนหรือไม่ 

ผอ.ภคมน   เรื่องจัดการเรียนการสอนไม่มีปัญหา จะมีปัญหาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายจากการจ้างสอน 
 จ านวน 25 คน โดยครู จ านวน 23 คน จ้างจากเงินรายได้สะสม และครูอีก 2 คน จ้างจาก
เงินค่าบ ารุงการศึกษา (เรียนเลโก้)  

คุณนิติธร รับโอนย้ายได้หรือไม่ 

ผอ.ภคมน จ านวน 5 ต าแหน่ง ที่อยู่ที่โรงเรียนรับโอนย้ายได้คะ เพราะต าแหน่งยังไม่รายงานไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

คุณนิติธร ขอสอบถามเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนเน้นเรื่องการเขียน หรือ Conversation 
หรือ Grammar  

ผอ.ภคมน ถ้าเป็นห้องภาษาอังกฤษ มีทั้งอ่าน เขียน และพูด ในคาบท่ีเป็นส่วนของ grammar จะเป็น
ครูไทยสอนในวิชาภาษาอังกฤษ แต่ส่วนของการพูด อ่าน เขียน และการฝึกทักษะ             
การออกเสียง อยู่ในชั่วโมงเรียนทั้งหมด 9 คาบเรียน  

คุณนิติธร ในปีที่ผ่านมานักเรียนสื่อสารได้หรือไม่ 

ผอ.ภคมน - ป.3 – ป.6 ปีที่ผ่านมา เรียนวิชาการงานฯ วิชาพลศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ จึงเล็งเห็น 
ว่าควรให้เรียนทักษะการสื่อสาร จึงมีการเปลี่ยนรายวิชาเรียน ในปีการศึกษา 2563  
แต่ เ รื่ อ ง ขอ ง  grammar มี ผ ล สั ม ฤทธิ์ ที่ ดี  เ พ ร า ะดู ผ ล จ ากกา รสอบ  O-NET                        
นักเรียนสามารถท าข้อสอบได้เต็ม 100 คะแนน ทักษะการสื่อสารยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

 



๑๓ 

 
คุณนิติธร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้นโยบายการส่งเสริมนักเรียนต้องพูดภาษาอังกฤษได้

ตั้งแต่อนุบาล โดยท่านได้แนะมีวิธีการให้ประสานกับโรงแรมเชน เพ่ือให้พนักงานโรงแรม
เข้ามาสอนด้านการพูด หรือท าอย่างไรก็ได้ให้นักเรียนพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

ผอ.ภคมน - ทางท่านนายกฯ ได้ให้นโยบายกับโรงเรียน ในเรื่องของหลักสูตรกีฬานานาชาติ เนื่องจาก
มีนักเรียนห้องกีฬา ได้เข้าไปร่วมทีมแข่งขันกับสโมสร แต่เด็กไม่สามารถพูดสื่อสาร               
กับกลุ่มต่างชาติในสโมสรได้ เป็นเหตุให้เด็กขอออกจากสโมสร จึงมีนโยบายให้โรงเรียน               
เสริมเน้นเรื่องของภาษาอังกฤษด้านการพูดสื่อสารให้กับนักเรียน 

 - ทางโรงเรียนมีปัญหาด้านครูต่างชาติที่จะมาสอนนักเรียนห้องทั่วไป ครูจีน 4 คน                   
ครูอังกฤษ 3 คน ขณะนี้ยังไม่ได้ครูมาสอน คาดว่าคงจะได้ครูมาสอนในเดือน กรกฎาคม 
2565 ณ ตอนนี้มอบหมายครูเข้าไปช่วยสอนนักเรียนแทน  

 - เทศบาล ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างสอน เพราะคิดว่าการจ้างครูต่างชาติจาก
บริษัทเข้ามาสอน นักเรียนคงรับได้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีวางไว้ จึงมีแนวคิดอยากปรับเปลี่ยน โดย
ให้มหาวิทยาลัยเป็นคนที่ เทรนครูต่างชาติ ในเรื่องของการเรียนการสอน ช่วยดูแล
คุณภาพสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการสอน เทศบาลได้ตรวจสอบโครงการเพ่ือ
ปรับเปลี่ยน แต่มีปัญหาชื่อของโครงการ และรายละเอียดเนื้อหาของโครงการ                    
ต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการปรับปรุงรูปแบบใหม่เป็นปี จึงจ้างครูต่างชาติในรูปแบบเดิม 
แต่เพ่ิมรายละเอียดขอบเขตคุณสมบัติของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ท าให้เกิด               
ความล่าช้าในการจ้างสอน 

รศ.ดร.สาวิตร แนะน าโรงเรียนไปประสาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอนักศึกษาปี 5 
วิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เข้ามาฝึกสอนที่โรงเรียน 1 ปี จะได้เข้ามาช่วยสอน
นักเรียน 

ผอ.ภคมน ทุกปีโรงเรียนได้ขอนักศึกษาฝึกสอนระบุวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ แต่มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏภูเก็ต แจ้งว่านักศึกษามีสิทธิ์ที่จะเลือกขอไปฝึกสอนที่ใด ปีนี้มีนักศึกษาปี 5 เข้ามา
ฝึกสอนที่โรงเรียน 10 คน 

รศ.ดร.สาวิตร ให้โรงเรียนไปแจ้งคณบดีคณะครุศาสตร์ ขอนักศึกษาฝึกสอนปี 5 วิชาเอกที่โรงเรียน
ต้องการโดยตรง ทางมหาวิทยาลัยจะได้จัดสรรนักศึกษาตามวิชาเอกให้ตรงตามที่โรงเรียน
ต้องการ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 28 
มีนาคม 2565) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 9/2564 วนัจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 

2565) 
ผอ.ภคมน 1. เรื่องการสร้างอาคารผ่องโกมล ได้มีการตรวจรับงานอาคารผ่องโกมล งวดสุดท้าย             

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเลยระยะเวลามานาน                     
ในสัญญาที่ก าหนดไว้แล้วเสร็จ คือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  

 2. ปัญหาห้องพักนักกีฬา ที่โรงเรียนต้องหางบประมาณ เพ่ือต่อเติม/เพ่ิมเติม ในบางส่วน  
   - ห้องพักครู เครื่องปรับอากาศเดิมจาก 2 เครื่อง เหลือ 1 เครื่อง 
   - ห้องเป็นกระจกใส ต้องหาผ้าม่านมาติดตั้งทั้งอาคาร 

 3. ถ้าด าเนินการต่อเติม เพิ่มเติมเรียบร้อยหมดทุกส่วนแล้ว ทางโรงเรียนจะท าบุญอาคาร
ก่อนให้นักเรียนหอพักเข้าพัก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 /ด าเนินการ 
 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ผอ.ภคมน 1. รายงานการอนุมัติจบการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564  
  โ รง เ รี ยนจัดการ เรี ยนการสอนครบตามโครงสร้ า ง เวลา เรี ยน และเกณฑ์                      

การจบการศึกษาแต่ละระดับ โดยด าเนินการอนุมัติจบการศึกษา จ านวน 2 รอบ               
ตามหนังสือสังการของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 

   - รอบท่ี 1 อนุมัติจบการศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
   - รอบท่ี 2 อนุมัติจบการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

๒. รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ด้านครู 
 

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

กลุ่มสาระ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 

ภาษาไทย  นางสาวปราณี  หมิแหม เหรียญทอง อันดับ 2  เทศบาลนครภูเก็ต 

คณิตศาสตร์  นายสมคิด  เทียรพิสุทธิ์ เหรียญทอง อันดับ 1  เทศบาลนครภูเก็ต 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 นายเฉลิมพล  มีดวง เหรียญทอง อันดับ 2  เทศบาลนครภูเก็ต 

การงานอาชีพ  นางณัฐกฤตา  บัวซ้อน เหรียญทอง อันดับ 2  เทศบาลนครภูเก็ต 

สังคมศึกษาฯ  นายวัลลภ   แป้นนวล เหรียญทองแดง อันดับ 1  เทศบาลนครภูเก็ต 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 นางสาววรัญญา  เพ็งสกุล   เหรียญทอง อันดับ 2  เทศบาลนครภูเก็ต 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

 นางสาวเมธาวี  สมรักษ์ เหรียญทอง อันดับ 1  เทศบาลนครภูเก็ต 



๑๕ 

 
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  ด้านนักเรียน 

รายการ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 

การทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  
(O-NET) 

วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  
วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน

เต็ม 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

การสอบแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ 
รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

เหรียญทอง  วิชาคณิตศาสตร์  
เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

การแข่งขันประกวด
เรียงความเทิดพระคุณ
ของแม่ 

ชนะเลิศ  
รองชนะเลิศ  

ชมเชย 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดภูเก็ต 

การแข่งขัน 
อ่านท านองเสนาะ 
ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย กิจกรรมภาษาไทย
ร าลึก ปี 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต 

การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท านองสรภัญญะ 
งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวันวิสาขบูชา 
พ.ศ.2564  

ชมเชยอันดับ 2ระดับประเทศ 
ประเภททีมชายล้วน 

ชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ 
ประเภททีมหญิงล้วน 

ศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม วัดชัยชนะ
สงคราม  
กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

การแข่งขัน MakeX 
Starter รุ่น MakeX 
Starter Primary 
School (ระดับ
ประถมศึกษา)  

ชนะเลิศ ระดับประเทศ 
รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ 

บริษัทอิมเมจิเนียริ่ง 
เอ็คดูเคชั่นจ ากัด 

การแข่งขัน MakeX 
Starter รุ่น MakeX 
Starter Secondary  
(ระดับมัธยมศึกษา) 

ชนะเลิศ ระดับประเทศ 
รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ 

บริษัทอิมเมจิเนียริ่ง 
เอ็คดูเคชั่นจ ากัด 
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รายการ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน SUMO RC 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือและ
หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
ประจ าปี 2564 

ชนะเลิศ ชมรมหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย 

การแข่งขัน Robot 
Transporter  ระดับ
ประถมศึกษา ในการ
แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
และหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติประจ าปี 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชมรมหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย 

การแข่งขัน Robot 
Transporter  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใน
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ
มือและหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติประจ าปี 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชมรมหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย 

การแข่งขัน Robot 
Transporter  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือและหุ่นยนต์
ระบบอัตโนมัติประจ าปี 
2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชมรมหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย 

การแข่งขัน Sumo Lego  
ระดับประถมศึกษา  
ในการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือและหุ่นยนต์
ระบบอัตโนมัติประจ าปี 
2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ชมรมหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย 
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รายการ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน Sumo Auto 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือและ
หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
ประจ าปี 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ชมรมหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย 

การแข่งขัน Robot 
Transporter ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใน
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ
มือและหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติประจ าปี 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 4 ชมรมหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย 

การแข่งขันวอลเลย์บอล
ในร่มวอลเลย์บอล
เยาวชน PEA ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย รอบ
คัดเลือกภาคใต้ รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปีชาย 

รองชนะเลิศอันดับ 3 กกท.จังหวัดกระบี่ 

การแข่งขันวอลเลย์บอล
ยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ 
รอบคัดเลือกภาคใต้ รุ่น
อายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 
และ ชาย 

รองชนะเลิศอันดับ 2 กกท.จังหวัดพัทลุง 

การแข่งขัน Sumo Auto 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือและ
หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
ประจ าปี 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ชมรมหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย 

การแข่งขัน Robot 
Transporter ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใน
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ
มือและหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติประจ าปี 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 4 ชมรมหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย 

   



๑๘ 

   

รายการ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขันวอลเลย์บอล
ในร่มวอลเลย์บอล
เยาวชน PEA ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย  
รอบคัดเลือกภาคใต้  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย 

รองชนะเลิศอันดับ 3 กกท.จังหวัดกระบี่ 

การแข่งขันวอลเลย์บอล
ยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ 
รอบคัดเลือกภาคใต้  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
หญิง และชาย 

รองชนะเลิศอันดับ 2 กกท.จังหวัดพัทลุง 

- การแข่งขันหุ่นยนต์เลโก้ ปีที่แล้วเกิดสถานการณ์โควิด มีการแจ้งเลื่อนการแข่งขัน             
ไม่มีก าหนด ปีนี้โรงเรียนได้รับหนังสือแจ้งการแข่งขันของปีที่แล้วเลื่อนมาแข่งขัน                   
เดือนกรกฎาคม 2565 ทีมที่ชนะเลิศได้ไปแข่งขัน ณ ประเทศเกาหลีใต้  

- โรงเรียนสอบถามเรื่องงบประมาณการแข่งขันหุ่นยนต์เลโก้กับเทศบาลนครภูเก็ต และ
แจ้งค่าใช้จ่ายการเดินทาง และอ่ืน ๆ โดยใช้งบประมาณอยู่ที่ 400,000 กว่าบาท            
ซึ่งเทศบาลฯ ได้กันงบประมาณของปีที่แล้วไว้ให้กับทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3. รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
3.1 รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนทั้งหมด 132 คน  
1. ศึกษาต่อ 131 คน  
2. ไม่จบการศึกษา 1 คน  
 สาเหตุ นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัวและยาเสพติด โรงเรียนได้ประสาน

ผู้ปกครอง แต่ผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลนักเรียนได้) 
3.2 รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนทั้งหมด 229 คน  
1. ศึกษาต่อ 213 คน  
2. ไม่ศึกษาต่อ 3 คน  
 สาเหตุ 
 - ไม่พร้อมด้วยสถานะทางการเงิน ขอศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 

 - จบการศึกษารอบที่ 2 ไม่ทันระยะเวลาสมัครสอบเข้าเรียนปีการศึกษา 
2565 ท าให้ต้องไปศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 

 
 
 
 



๑๙ 

 
3. ไม่จบการศึกษา 13 คน  
    - ไม่จบการศึกษา 9 คน 

     นักเรียน 2 คน ขอเรียนซ้ าระดับชั้น ม.3 โรงเรียนไม่อนุญาต เนื่องจาก 
พบปัญหานักเรียนที่ขอเรียนใหม่ (นักเรียนไม่เข้าเรียน ไปพบปะอยู่กับ              
กลุ่มเพ่ือน ม.4)  

  นักเรียนทั้ง 9 คน ให้แก้ 0 , แก้ ร โดยให้นักเรียนเข้ามาเรียนเฉพาะ               
ในรายวิชาที่นักเรียนติด 0 , ติด ร แต่นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับใบจบการศึกษา 
(ปพ.1) เมื่อเสร็จสิ้น ปีการศึกษา 2565 พร้อมกับนักเรียนรุ่นน้อง 

    - ยังไม่ย้ายออก 4 คน  
 สาเหตุ นักเรียนไม่เข้าเรียนตลอดปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไม่สามารถ

ติดต่อได้ และโรงเรียนไม่สามารถน านักเรียนออกจากระบบการศึกษา               
ของโรงเรียนได้ เนื่องจากยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  

4. สายการเรียนต่อ 
- สายสามัญ  102 คน  
- สายอาชีพ  111 คน  
- อ่ืน ๆ (ไม่จบการศึกษา/เรียนต่อปีหน้า/ยังไม่ย้ายออก)  16 คน 

 3.3 รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 นักเรียนทั้งหมด 41 คน  

1. ศึกษาต่อ 40 คน  
2. ไม่ศึกษาต่อ 1 คน  
**หมายเหตุ : มีที่เรียนแล้ว 31 คน 
                 รอประกาศผล/รอสมัคร 9 คน 

4. รายงานการจัดสรรทุนการศึกษา 
 เจ้าของทุนทั้งหมด 15 ทุน   
 1. มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ 9. จันทร์ตระกูล 
 2. คุณดารณี รวมพรรณพงศ์ 10. บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด 
 3. กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 11. บริษัท พี.เจ.37 พาราวู้ด จ ากัด 
 4. เหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต 12. คุณจันทวรรณ ฉัตรแดง 
 5. คุณสงบ หาญสมุทร์ 13. นิธิองค์พระปฐมเจดีย์ 
 6. บริษัท อีซีนเพ้นท์ จ ากัด (มหาชน)  14. มูลนิธิยุวพัฒน์ 
 7. ส านักงาน สกสค.จังหวัดภเูก็ต 15. บริษัท พี.เจ.37 พาราวู้ด จ ากัด 
 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 รวมจ านวนเงินทุนการศึกษา 86,500 บาท 
 นักเรียนได้รับทุน 42 คน  
 * *ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาให้ทั้ง 42 คน 
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5. รายงานการด าเนินการจดัการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565 

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้เข้าระบบ กยศ. เป็นที่เรียบร้อย นักเรียนชั้น ม. 4 – 6 
สามารถแจ้งประสงค์ขอยื่นกู้ระบบ กยศ. ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 โดยลงทะเบียน
ขอยื่นกู้ กยศ. ตั้งแตว่ันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทราบถึงข้ันตอนการขอยื่นกู้ กยศ. ไปแล้ว 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้กู้ยืม (นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) 
1. สัญชาติไทย 
2. ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน 
3. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินในสถานศึกษาเพียงแห่งเดียว 
4. ผลการเรียนดี/ผ่านเกณฑ์ประเมินผล 
5. ความประพฤติดี 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้กู้ยืม (นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) 
1. รายได้ครอบครัว : ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี 
2. ค่าครองชีพ : จ านวน 21,600 บาท /ปี 
3. ระยะเวลาใช้เงินคืน : 15 ปี 
4. ระยะปลอดหนี้ หลังจบการศึกษา : 2 ป ี
5. อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี 
6. การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ : ตามชั่วโมงท่ีก าหนด  
    (ผู้กู้รายใหม่ ไม่ก าหนดชั่วโมง) 
 

                            ก าหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2565 
ขั้นตอนด าเนินงาน (ภาคเรียนที่ 1) ก าหนดเวลา 

- ผู้กู้ยืมเงินลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานกยศ. Connect/ 
  ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) 
- ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษา   
  ตรวจสอบแบบค าขอกู้ยืมเงิน 

1 เมษายน  
–  

31 กรกฎาคม 2565 

- สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน 
- ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ จัดท าสัญญากู้ยืมเงิน 
- ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและลงนาม 
  แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม 

1 เมษายน  
–  

31 สิงหาคม 2565 

- สถานศึกษาจัดส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยัน 
  การเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

ภายใน วันที่ 15 
กันยายน 2565 
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ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๑. รายงานบัญชรีายรับ-รายจ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องของรายรับ รายจ่าย โรงเรียนติดลบค่าบ ารุงการศึกษา เนื่องจากผู้ปกครอง              
ค้างช าระ โรงเรียนได้ด าเนินการแจ้งผู้ปกครองนักเรียน ป.6 , ม.3 และ ม.6 ให้ช าระ
ค่าบ ารุงการศึกษาที่ค้างจ่าย หรือผ่อนจ่าย ให้เรียบร้อยก่อนนักเรียนจบปีการศึกษา  
ส่วนนักเรียนที่ล าบากขาดแคลนจริง ๆ จะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา                      
จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุท าให้โรงเรียนติดลบ  
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2. รายงานผลก ากับติดตามและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา                  

ประจ าปีการศึกษา 2564  
สรุปรายงานผลการด าเนินการประจ าปีการศึกษา 2564 มี 6 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ 
เพ่ือสนองพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 164 โครงการ  
- สามารถด าเนินงานตามรอบระยะเวลา 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.02                 

ของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณที่ใช้ 11,197,091.47 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน            

เก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 23.16 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  
- เกิดความคุ้มค่า ร้อยละ 56.87 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 

64.02 และมีประสิทธิผล ร้อยละ 58.19 
- จะเห็นว่าสถานศึกษาสามารถด า เนินงานตามที่ ก าหนดไว้ ในค่าเป้าหมาย 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
ข้อ2.1 มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ 
ในแผนการพัฒนาสถานศึกษา และข้อ 2.2 มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) มีกระบวนการก ากับติดตามสม่ าเสมอ ร้อยละ 
64.02 ซึ่งไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค 
 1. ปัญหาครูผู้รับผิดชอบโครงการขาดทักษะการแก้ไขปัญหา ซึ่งหลายโครงการ

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์                          
การเปิดเรียนแบบออนไลน์ได ้

2. ด้วยข้อจ ากัดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่   
ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 

เป็นสาเหตุท าให้เกิดผลกระทบในส่วนของค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80                 
ต้องด าเนินโครงการได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา แต่ด าเนินการได้ร้อยละ 
64.02 เหตุเกิดจากปัญหาการเรียนการสอน On-line ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ รูปแบบ On-line ให้นักเรียนได้ ท าให้ผลการด าเนินการไม่ถึง              
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ให้ความส าคัญกับการนิเทศการปฏิบัติงาน เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมสามารถ

ด าเนินตามแผนปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่ เปลี่ยนไปอย่างเหมาะสม                 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  ฝ่ าย/งานรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด า เนิน โครงการ                            
และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  เพ่ือได้ทราบ                 
ถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการต่อไป
หรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   
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3. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

แต่จากการได้ด าเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่า
การด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ได้รับความร่วมมือจากฝ่าย/งาน
ค่อนข้างน้อยและไม่เป็นรูปธรรม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
รายงานการย้ายเข้า - ย้ายออก ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ภาคเรียนที่ 1 
 

ล าดับที่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียนย้ายออก หมายเหตุ 
1 ป.1 0  
2 ป.2 0  
3 ป.3 1  
4 ป.4 1  
5 ป.5 2  
6 ป.6 0  
7 ม.1 0  
8 ม.2 6  
9 ม.3 3  

10 ม.4 2  
11 ม.5 5  
12 ม.6 0  

รวม 20  
 

ภาคเรียนที่ 2 
 

ล าดับที่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียนย้ายออก หมายเหตุ 
1 ป.1 4  
2 ป.2 1  
3 ป.3 3  
4 ป.4 3  
5 ป.5 7  
6 ป.6 0  
7 ม.1 7  
8 ม.2 5  
9 ม.3 0  

10 ม.4 7  
11 ม.5 3  
12 ม.6 2  

รวม 42  

ส่วนมากนักเรียนย้ายออกไปเรียนต่างจังหวัด เพราะผู้ปกครองเจอผลกระทบสภาวะ                
ทางเศรษฐกิจที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19  
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รศ.ดร.สาวิตร โรงเรียนได้งบประมาณครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างบ้างหรือไม่ 

ผอ.ภคมน 1. รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่โรงเรียนได้มาของงบประมาณ พ.ศ.2565            
มี 2 รายการ ทีก่ าลังด าเนินการ และ 1 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ก็จะม ี

 1.1 ห้อง E-Learning ท่านนายกฯ อยากปรับให้เป็นห้องที่สามารถตัดต่อวิดีโอ 
นักเรียน จะได้ท าหนังสั้นได้ด้วย    

  1.2 ระบบติดตั้ง WIFI ทั้งโรงเรียน ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการของใบเสนอราคา 
  1.3 ปรับปรุงอาคารผ่องโกมล  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 2. รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงบประมาณ พ.ศ.2565 มีตามนโยบาย                       

2 รายการ รอส านักงานการช่างเขียนแบบแปลน  
   2.1 ท าโดมที่สนามกีฬา  
     ส านักการช่าง ประมาณการไว้ 8,000,000 บาท 
   2.2 ปรับปรุงตัวหนอนที่ลานไทรทั้งหมด เพ่ือเป็นสถานที่เล่นกีฬาบาสเกตบอล 
    ส านักการช่าง ประมาณการไว้ 3,000,000 บาท 
   คาดว่าทั้ง 2 รายการ จะด าเนินการก่อนกันยายน 2565  

3. รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนขอไป             
4 โครงการ ส่วนครุภัณฑ์ ถูกตัด เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาล                
นครภูเก็ต ให้งบประมาณน้อย แต่จะมีการประชุม ครั้งที่ 4 ก็จะทราบในครั้งนั้นว่า            
จะโดนตัดรายการครุภัณฑ์ท้ังหมดหรือไม่  

 โรงเรียนขอ 4 โครงการ ดังนี้  
 3.1 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนทั้งหมด งบประมาณ 800,000 บาท 
  เนื่องจากมีหอพักนักกีฬา และดูจากสภาพรั้วค่อนข้างต่ า และมีบางส่วนที่ช ารุด 

จึงต้องด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างรั้วโรงเรียนทั้งหมด  
3.2 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานบนดาดฟ้า อาคารร่มไทรทอง และทางเชื่อมระหว่าง

อาคารร่มไทรทองไปโรงอาหาร งบประมาณ 500,000 บาท 
 เนื่องจากช่วงฝนตกนักเรียนชั้น ม.1 – 3 จะไม่สามารถเดินไปรับประทานอาหาร/

เรียนที่อาคารมิ่งเมือง  
 3.3 ห้องปฏิบัติ การหุ่ นยนต์  เนื่ องจากปัจจุบัน ใช้ห้ อง เ รี ยนคอมพิว เตอ ร์                             

เป็นห้องฝึกซ้อมการแข่งขันหุ่นยนต์ ไม่สะดวกในการฝึกซ้อม โรงเรียนจึงเห็นว่า 
จะปรับปรุงห้องสมุดเก่า (อาคารมิ่งเมือง) ให้เป็นห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ครึ่งห้อง 
อีกครึ่งห้องปรับเป็นห้องประชุม งบประมาณ 1,500,000 บาท 

 3.4 ครุภัณฑ์ห้องพยาบาล งบประมาณ 200,000 บาท 

รศ.ดร.สาวิตร ประเด็นเด็กติด 0 , ติด ร ไม่ต้องเรียนเต็มคอร์ส ให้มาเรียนเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่าน หรือให้มา
พบครูเป็นครั้ง ๆ มอบหมายงานให้นักเรียนไปท า แบบนี้ได้หรือไม่  

ผอ.ภคมน ทางคณะครูได้ประชุมกันมีความคิดเห็นแบบเดียวกัน คือ นักเรียนที่มีผล มส. ให้มาเรียน
เฉพาะวิชาที่ติด มส. ส่วนนักเรียนที่ติด 0 , ติด ร มอบงานให้นักเรียนไปท ามาส่ง 

คุณจิรวัฒน์  นักเรียนที่ไม่จบ เป็นพฤติกรรมของนักเรียน หรือเป็นที่สภาวะครอบครัว 
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ผอ.ภคมน  ทั้ง 2 ส่วนค่ะ พฤติกรรมของนักเรียน และผลทางสภาวะครอบครัว เช่น กรณีนักเรียน              

ป.6 คุณแม่ หนักใจ ไม่สามารถดูแล ให้ เข้าเรียน On-line หรืออบรมนักเรียนได้                       
ส่วนนักเรียน ม.3 ไม่เข้าเรียน On-line/ไม่รับผิดชอบ และผู้ปกครองไม่ใส่ใจเท่าท่ีควร 

ครูสุนทร  1. นักเรียนประถม ส่วนมากเป็นปัญหาพ่อแม่ เพราะนักเรียนช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เต็มที่            
อยู่บ้านไม่มีใครคอยดูแล บางคนพ่อติดคุก บางคนแม่ติดคุก สาเหตุจากยาเสพติด 
นักเรียนตามเพ่ือนกลุ่มท่ีไม่เรียน  

2. นักเรียนมัธยมต้น พฤติกรรมตามเพ่ือน ขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเอง แต่ไม่ถึง
โรงเรียน พ่อแม่ติดคุก พ่อแม่แยกทางกัน นักเรียนอยู่กับปู่ย่าตายาย ผู้ปกครอง                 
ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมนักเรียนได้ อยู่ในช่วงวัยอยากลอง เริ่มด้วยการลอง                 
สูบบุหรี่ ไปรู้จักผู้ใหญ่ที่ไม่ดี เริ่มถล าลึกถึงขั้นลองยาเสพติด 

ดร.เรืองสิทธิ์  นักเรียนที่ตกค้างไม่จบการศึกษา โรงเรียนควรมีรูปแบบการพัฒนาการศึกษา นักเรียนที่อยู่
ในระบบให้จบการศึกษา จะจบแบบด้อยคุณภาพ แต่ต้องจบการศึกษาที่อยู่ในระดับ
มาตรฐานโรงเรียน นักเรียนจบการศึกษาแล้วจะไปต่อ กศน. หรือไปต่อสถานศึกษาอ่ืน 
เป็นสิทธิ์ที่นักเรียนจะเลือกเรียน โรงเรียนมีเครือข่ายบุคคลติดตามนักเรียนให้โรงเรียน
หรือไม่ สารวัตรนักเรียนมีหรือไม่ บุคลากรติดตามนักเรียนมีหรือไม่ จะได้ช่วยเหลือ                  
การติดตามนักเรียน ปัญหาของเด็กกลุ่มนี้มีเรื่องทะเลาะวิวาท ตบตี เพศศึกษา ยาเสพติด 
เด็กกลุ่มนี้จะอยู่กันเป็นกลุ่ม ถ้ามีกลุ่มบุคคลที่ช่วยดูแล แล้วแจ้งโรงเรียนก็จะดี เพราะ
ก าลังของครูไม่พอที่จะติดตามเชิงรุก โรงเรียนประสานกับสารวัตรนักเรียน เพ่ือขอช่วย            
ให้น านักเรียนที่ออกนอกลู่นอกทางเข้ามาเรียน ถือว่าโรงเรียนได้ติดตามนักเรียนเต็มที่แล้ว 
ต้องเข้าใจด้วยว่านักเรียนยังไม่มีวุฒิภาวะทางการเรียน โรงเรียนต้องช่วยเด็กกลุ่มนี้                 
ลองประสานกับสารวัตรนักเรียน ประสานจังหวัด  

รองเชิดศักดิ์  โรงเรียนประสานกับสารวัตรนักเรียน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อ 2 ปีที่แล้ว 
นักเรียนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ขอความร่วมมือสารวัตรนักเรียนน านักเรียนไป
อบรม บ าเพ็ญประโยชน์ จนกระท่ังนักเรียนสามารถปรับตัวได้ในระดับหนึ่ง 

คุณนิติธร  1. ปัญหาครอบครัว 
  2. มีเพื่อนอยู่ข้างนอก 
  3. เด็กรู้สึกขาดการยอมรับ จึงหนีเรียน 
  4. ครูซ้ าเติมเด็ก ท าให้เด็กไม่ชอบ 

5. ให้เด็กกลุ่มนี้ท ากิจกรรม มอบประกาศนียบัตรท าความดีให้เด็กกลุ่มนี้ หาสิ่งที่ชอบ                    
ให้นักเรียนท า  

  ขออนุญาตเสริม จากประสบการณ์พบเจอนักเรียนเกเร ส่วนใหญ่ปัญหามาจาก 
1. ปัญหาครอบครัว 
2. นักเรียนมีกลุ่มเพ่ือนที่อยู่ข้างนอก 
3. นักเรียนรู้สึกไม่มีที่ยืนในจากสังคม ไม่ได้รับการยอมรับ จึงเป็นสาเหตุหนีเรียน 
4. ครูซ้ าเติมนักเรียน เป็นสาเหตุนักเรียนไม่ชอบครู ไม่อยากมาโรงเรียน  

  
  



๒๖ 

 
 โรงเรียนจะท าอย่างไรให้นักเรียนกลุ่มนี้มีความรู้สึกว่ามีท่ียืนในโรงเรียน จัดกิจกรรม          
นอกห้องเรียน หรือในห้องเรียน ที่นักเรียนชอบ ถนัด ท าได้ดี และชื่นชมนักเรียนกลุ่มนี้   
เพราะนักเรียนกลุ่มนี้เรียนรูปแบบวิชาการไม่ได้ ครูอาจจะมองนักเรียนเกเร ไม่สนใจเรียน 
นักเรียนรู้สึกมีปมด้อย จึงออกไปหาจุดยืนส าหรับตัวเองแต่เลือกทางผิด โรงเรียน                        
จัดกิจกรรม เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ ที่ให้นักเรียนได้แสดงออก และมอบเกียรติบัตรความดี
ให้นักเรียน  เมื่อนักเรียนรู้สึกดี มีคนเห็นคุณค่า พฤติกรรมดีขึ้น เรื่องเรียนก็จะตามมา 

คุณจิรวัฒน์  ขอเสนอ เด็กมัธยมที่อยากเป็นผู้น า หัวรุนแรง มองว่าในส่วนของโรงเรียนแก้ปัญหา     
รูปแบบนี้ไม่ได้ เด็กกลุ่มนี้ต้องการการยอมรับ แต่แนวทางที่จะน าเด็กเข้ามาในรูปแบบ
ระบบการศึกษา ยังไม่ใช่รูปแบบเหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มนี้ ควรจะเป็นระบบที่ใหญ่กว่า
โรงเรียน เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

คุณวสุวัฒน์  ขอเสนอ ครูควรเปลี่ยนพฤติกรรม 
1. นักเรียนประถมฯ ครูควรชื่นชมนักเรียนที่ท าดี นักเรียนที่พฤติกรรมไม่ดี ควรเรียก

พูดคุยส่วนตัว อย่าว่าหน้าห้องเรียน เพราะเป็นการประจานนักเรียน  
2. นักเรียนมัธยมฯ ไม่ชอบการบังคับ แต่ชอบการยอมรับ ควรเรียกนักเรียนพูดคุยต้องการอะไร 

คุณนิติธร  ขอเพ่ิมเติม แต่ละช่วงวัยวิธีการจัดการไม่เหมือนกัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เรียน On-line 
ผู้ปกครองเกิดภาวะเศรษฐกิจ ต้องออกท างาน ไม่ได้ดูแลบุตรหลานอย่างเต็มที่ นักเรียน
เหมือนถูกลอยแพ บางคนถูกปล่อยปละละเลย นักเรียนไปอยู่กับเพ่ือน ติดเพ่ือน แต่ปีนี้
นักเรียนเข้ามาเรียนในระบบปกติ โรงเรียนจะเจอปัญหาจาก 2 ปีที่ผ่านมา โรงเรียน                    
จะเยียวยาดูแลนักเรียนกลุ่มนี้อย่างไร อาจจะจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับนักเรียนกลุ่มนี้              
ให้โรงเรียนปรึกษาจ่าอ้วน สารวัตรนักเรียน น านักเรียนไปเข้าค่าย ปรับพฤติกรรม                      
เปลี่ยนทัศนคติ เคยมีบางกลุ่มไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา บางคนดูแลจนคนชรา
เสียชีวิตต่อหน้า กลับมาพฤติกรรมเปลี่ยนไป  

 แนะน าว่าโรงเรียนเชิญนักจิตวิทยาอบรมครู เพ่ือให้ครูได้ดูแล เข้าใจ เยียวยานักเรียน หรือ
เชิญนักจิตวิทยาร่วมท าโครงการกับโรงเรียน เชื่อว่าได้ประโยชน์ทั้งครูและนักเรียน 

ดร.เรืองสิทธิ์  เสนอโรงเรียนท าโครงการร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีโรงเรียน นักจิตรเวช จัดอบรม
วิจัยเกี่ยวกับเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  โดยใช้เครื่องคัดกรองเพ่ือวัดค่า               
กระบวนความคิดให้กับครูและนักเรียน โดยมีนักจิตวิทยาดูแลครูและนักเรียนไปในแบบ
คู่ขนาน เพ่ือช่วยดูแลนักเรียนกลุ่มไม่สนใจการเรียน 

คุณนิติธร ฝากประสานนักจิตวิทยา เพ่ือเข้ามาให้ความรู้ครูและนักเรียน 

 

 

 

 



๒๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผอ.ภคมน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 1. รับรองรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 

       รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลาง 

มาตรฐานด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

           1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

 

           2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

           3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

           4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

           5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

           6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

           1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

           2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

           3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 

           4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลาง 

มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 

     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานด้านที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดี 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

 

     3.3 มีการจัดบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 
 

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนให้ค่าเป้าหมายไว้ที่ระดับ ดี เพราะปีที่แล้วเป็นการเรียน
การสอนรูปแบบ On-line กระบวนการจัดกิจกรรมท าได้ไม่เต็มที่ ขอประเมินค่าเป้าหมาย
ตนเองไว้ที่ระดับ ดี    

คุณนิติธร ขอมติที่ประชุม เพ่ือเห็นชอบการรับรองรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานด้านที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ ค่าเป้าหมายระดับดี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 

 



๒๙ 

 
ผอ.ภคมน 2. การก าหนดมาตรฐานและการประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2565 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ในปีการศึกษา 2565 ปีนี้เทศบาลประกาศก าหนดมาตรฐานค่าเป้าหมายกลาง ไว้ที่
ระดับ ดีเลิศ ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลาง 

มาตรฐานด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

           1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

ดีเลิศ 

           2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

           3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

           4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ดีเลิศ 

           5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

           6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

           1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ยอดเยี่ยม 

           2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

           3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 

           4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลาง 

มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 

     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานด้านที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

     3.3 มีการจัดบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน มี 5 ระดับ 
1. ก าลังพัฒนา 
2. พอใช้ 
3. ดี 
4. ดีเลิศ 
5. ยอดเยี่ยม 

 ขอสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นควรโรงเรียนจะตั้งเกณฑ์อย่างไร 
1. ไม่ควรจะตั้งให้ต่ ากว่าเกณฑ์เทศบาลก าหนด 
2. ตั้งตามเกณฑ์ของเทศบาล 
3. ปรับให้สูงกว่าเกณฑ์เทศบาลในบางตัวชี้วัด 

 



๓๑ 

 
คุณนิติธร ติดในเรื่องประกันการศึกษาหรือไม่ 

ผอ.ภคมน โรงเรียนไม่มีข้อโต้แย้งอะไรคะ ผลในการประเมินของปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้ระดับ ดี  

คุณนิติธร ให้โรงเรียนตั้งในระดับที่ท าได้จะดีกว่า  

ผอ.ภคมน มาตรฐานที่ 1 ทั้งข้อ 1.1 และข้อ 1.2 โรงเรียนคิดว่าสามารถท าได้ 

คุณสงวนศรี  สอบถามเกณฑ์ที่ตั้ง ส านักการศึกษาเป็นผู้ตั้งเกณฑ์ และเกณฑ์ที่ตั้งเหมือนกันทุกโรงเรียน 
หรือไม่ 

ผอ.ภคมน  ส านักการศึกษาเป็นผู้ตั้งเกณฑ์ เกณฑ์ที่ตั้งเหมือนกันทุกโรงเรียน ก่อนหน้านี้มีการประชุม
สอบถามจากผู้บริหารสถานศึกษาก่อนตั้งเกณฑ์ก่อนแล้ว 

คุณสงวนศรี  ดีเลิศ คือ เกณฑ์สูงมาก บางกรณีจะประเมินได้จริงหรือไม่ เพราะประเมินด้านคุณธรรม  
ถ้าโรงเรียนจะใช้เกณฑ์ดีเลิศ นั่นหมายความว่า นักเรียนทุกคนต้องมีมารยาท กล่าวทักทาย 
ไหว้ผู้ใหญ่หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในโรงเรียน แต่ถ้าโรงเรียนจะปรับเกณฑ์ให้ต่ ากว่า
เกณฑเ์ทศบาล แสดงว่าโรงเรียนแย่ ลองพิจารณากันอีกครั้ง 

รศ.ดร.สาวิตร  ขอเสนอ ถ้าโรงเรียนเขียนมาแล้วตรงกับมาตรฐาน ผู้ประเมินก็จะให้ อยู่ที่เขียนมาเสนอ 
ถ้าเขียนดี เขียนเก่ง ผู้ประเมินก็ประเมินผ่าน เขียนให้ตรงกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐาน           
ที่ สมศ. ตั้งไว้ 

คุณนิติธร  ให้โรงเรียนเข้าไปดูในคลิปแนวทางโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม เพื่อน ามาปรับใช้กับโรงเรียน  

 ขอมติที่ประชุม เพ่ือเห็นชอบการก าหนดมาตรฐานและการประกาศค่าเป้าหมาย                
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ผอ.ภคมน 3. ขอเสนอตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมินนักศึกษา              
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2565 
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแจ้งขอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
1 ท่าน เป็นผู้ประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมด้วย หลังจากนักศึกษา
เสร็จสิ้นกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นที่เรียบร้อย  

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 
  รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา 
1 นางสาวจิรภัทร แก้วกลาง คณิตศาสตร์ 
2 นางสาวพรไพลิน ทิ้งหลี คณิตศาสตร์ 
3 นางสาวอชิรยา ทองฉิม คณิตศาสตร์ 
4 นางสาววรัญญา รัศมีผะกาย เคมี 
5 นายสะอุดี ปิยา วิทยาศาสตร์ 
6 นายธีรพัทธ์ จันทร์คง ดนตรีศึกษา 
7 นายภูมินทร์ สมิหลัง ดนตรีศึกษา 
8 นางสาวกัญญารัตน์ เจริญจิตร์ ภาษาไทย 
9 นางสาวดวงตา เตาวะโต ภาษาไทย 

10 นางสาววรรณิดา ทองเดือน ภาษาไทย 

คุณนิติธร ขออนุญาตเสนอท่านผอ.สงวนศรี คณะกรรมการเห็นชอบด้วยหรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ผอ.ภคมน 4. การซ่อมเสริมนักเรียนที่ ไ ม่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         
ปีการศึกษา 2564                  

  รายช่ือนักเรียนซ่อมเสริมที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                               ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ห้องเรียน 
1 นางสาวภารดี แซ่ฉัว ม.3/1 
2 นายเกรียงไกร ช่วยบ ารุง ม.3/2 
3 นางสาวอัญชิษฐา พันธุ์สุขี ม.3/2 
4 นางสาวโยษิตา แซ่ตัน ม.3/3 
5 นางสาวอภิชญา ผมทอง ม.3/3 
6 นายธนาธิป ชนะฤทธิ์ ม.3/4 
7 นายธนวัตร กองสิน ม.3/5 
8 นายสิรภัทร สีทาจันทร์ ม.3/5 
9 นายธีรธรรม วิไลนาท ม3/6 

 วิธีการซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 9 คน 
1. นักเรียนที่ผลการเรียน 0 และ ร ให้เข้ามารับงานไปด าเนินการให้เสร็จสิ้นแล้วน ามาส่ง 
2. นักเรียนที่ผลการเรียนในรายวิชาที่ มส. ให้ไปเรียนในรายวิชานั้น ๆ 
3. โรงเรียนจะอนุมัติจบให้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 

คุณนิติธร ขอมติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบตามที่โรงเรียนขออนุมัติการซ่อมเสริมนักเรียน                 
ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564                  

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติตามท่ีขอ 



๓๓ 

 
ผอ.ภคมน ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ 
 ๑. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5  

 -  ขออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๒๕๖๕ 
  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

  - ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ 

 - พิจารณา รายงานผลการด าเนินงานและก ากับติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔  

 2. ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
     2.1 โครงการปรับปรุงห้องสหการ อาคารมิ่งเมือง 

ขอย้ายห้องสหการ เพ่ือให้นักเรียนสะดวกในการซื้อสินค้า และอยู่ใกล้หอพักนักกีฬา 
ช่างเสนอราคา 115,000 บาท ขออนุมัติ 120,000 บาท  

                    2.2 โครงการติดตั้งระบบแก๊สห้องครัว อาคารผ่องโกมล 
เป็นการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ช่างได้เขียนแบบไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นระบบเซฟตี้            
ช่างเสนอราคา 126,672 บาท  

คุณนิติธร  ทั้ง 2 รายการ ขอเพ่ิมยอดเป็น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพราะ
ราคาวัสดุก่อสร้างท้องตลาดมีการปรับราคาสูงขึ้น 

ผอ.ภคมน 2.3 โครงการซ่อมแซม บ ารุง รักษาครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ 
เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้น ารถกระบะไปซ่อม เพ่ือน านักเรียนไปแข่งขันกีฬา                   
ที่จังหวัดสงขลา โรงเรียนติดลบอยู่ ส่วนรถตู้ครบก าหนดเช็คระยะ ขออนุมัติ 
30,000 บาท 

  2.4 โครงการส่งเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ 
เดิมอนุมัติไว้แล้ว 900,000 บาท จากค่าบ ารุงการศึกษาระดับ ป.1 - ป.3 ใช้ไป
เป็นค่าจ้างครู ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเดินทางไปราชการเพ่ือ                 
การแข่งขัน งบประมาณไม่เพียงพอที่จะเดินทางไปแข่งขันอีก 2 รายการ ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน ขออนุมัติ 160,824 บาท 

 2.5 โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
เดิมได้ขออนุมัติ 100,000 บาท มีโครงการแข่งทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล 
ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณไม่เพียงพอที่จะไปแข่งขันต่อระดับภาค                
บางรายการต้องใช้งบประมาณเพ่ือการแข่งขัน 
- ครูอนันต์สิทธิ์ การแข่งขันนาฏศิลป์ มีค่าใช้จ่ายตัดชุดและเครื่องแต่งกาย 

70,000 บาท และค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก ประมาณ 25,000 บาท  
- ครูจริยา การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมเดนเซอร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ

70,000 – 80,000 บาท 
- กลุ่มการงานอาชีพ การแข่งขันบายศรี มีค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่าใช้จ่าย

ประมาณ 30,000 บาท 
- รายการแข่งขันโครงงาน และการแสดงละคร   
- โรงเรียนจึงขออนุมัติเพ่ิมเติม 100,000 บาท  

  



๓๔ 

 
สรุปขอพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ จ านวน (บาท) 
1 โครงการปรับปรุงห้องสหการ อาคารมิ่งเมือง 150,000.- 
2 โครงการติดต้ังระบบแก๊สห้องครัวใหม่ อาคารผ่องโกมล 150,000.- 
3 โครงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ 30,000.- 
4 โครงการส่งเสริมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 200,000.- 
5 โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 100,000.- 

คุณสงวนศรี การฝึกซ้อมช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือไม่ อาหารกับข้าวของโรงอาหาร ท ามื้อเย็น                 
ขึ้นมาเพ่ิมเติมน่าประหยัดไปได้เยอะ 

ผอ.ภคมน น าเรียนว่า ข้าวอาหารกลางวัน เข้าไปใช้ล าบากมาก 
1. เป็นการใช้ระบบ Thai School lunch  
2. นักเรียนประถมฯ มีจ านวนน้อย ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนจะได้น้อย ไม่เพียงพอ             

ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติม 
3. ค่าอาหารกลางวันที่ได้มา 21 บาทต่อคน โรงเรียนน ามาจ้างแม่ครัวด้วย 

คุณนิติธร ขอมติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบตามที่โรงเรียนขออนุมัติ 
 1. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี 2565 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5  
 3. ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ 

ผอ.ภคมน 3. ขออนุมัติคืนเงินค่าบ ารุงการศึกษานักเรียนใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕     
 (กรณีย้ายแผนการเรียน) 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชั้น จ านวนเงิน 
 เปลี่ยนแผนการเรียนภาษา เป็นแผนการเรียน ไทย-สังคม 

1 ด.ญ.กัญญาภัทร อบเชย ม.1 5,000 
2 น.ส.ณฐนันท ์ นวลอนงค์ ม.4 5,000 
3 น.ส.จันทมณ ี พ่วงบุตร ม.4 5,000 
4 น.ส.ปุญญิศา เตชะกัมพลสารกิจ ม.4 5,000 
 เปลี่ยนแผนการเรียนอาหารและโภชนาการ เป็นแผนการเรียน ไทย-สังคม 

5 ด.ญ.พิมพ์นิภา ถิรสัตยวงศ์ ม.1 1,000 
6 ด.ช.นรภัทร ณ บางช้าง ม.1 1,000 
7 ด.ช.นิชคุณ พงษ์สุวรรณ ม.1 1,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ 

 



๓๕ 

 
ผอ.ภคมน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ขออนุมัติการเก็บเงินค่าบ ารุงหอพักนักกีฬา/นักเรียนประจ า หอพักอาคารผ่องโกมล  
 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 1. เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ช ารุด เช่น มีเตียงที่นอน ตู้ส่วนตัว โต๊ะเขียนหนังสือ  
 2. ส ารวจนักเรียนที่นอนหอพัก จ านวน 42 คน 
 3. 1 ห้อง นอนได้ 8 คน แยกห้องพักชาย หญิง 
 4. เก็บเงินค่าประกันหอพัก คนละ 500 บาท 

 5. คิดเป็นภาคเรียนละ 5 เดือน เดือนละ 200 บาท ภาคเรียนละ 1,000 บาท             
1 ปีการศึกษา รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 

 ขอสอบถามคณะกรรมการเห็นด้วยหรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะ อย่างไรบ้างคะ 

โรงเรียนแจ้งเทศบาลเพ่ือขอ รปภ.ภาคกลางคืน 1 คน และแม่บ้าน 1 คน เพ่ือดูแลหอพัก 
ถ้าเทศบาลไม่สามารถจ้างให้ได้ โรงเรียนจะน าเงินส่วนนี้เป็นค่าจ้าง 

คุณสงวนศรี อยากทราบว่าเป็นนักเรียนจากท่ีไหน 

ผอ.ภคมน ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ดังนี้คะ 
1. เป็นเด็กต่างจังหวัด 
2. ถ้าเป็นนักเรียนในจังหวัด ให้ เข้าพักได้ เป็นบางกรณี  เช่น อยู่ ในช่วงฝึกซ้อม                   

เลิกซ้อมเวลา 20.00 – 21.00 น. ผู้ปกครองอยู่นอกเขตพ้ืนที่ ไม่สะดวกในการรับ 
โรงเรียนอนุญาตให้นอนหอพักได้ 

3. ถ้าเป็นเด็กในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ไม่อนุญาตให้นอนหอพัก 

คุณเกรียงศักดิ์ เสนอเก็บค่าประกันจาก 500 บาท เป็น 1,000 บาท  

รศ.ดร.สาวิตร เห็นด้วยกับการเก็บค่าประกัน จากประสบการณ์โดยเฉพาะเอกพละ ดูแลรักษา                               
ความสะอาดยากมาก แม่บ้านต้องมี เครื่องซักผ้าต้องมี 

คุณเกรียงศักดิ์  ควรมีคนควบคุมดูแลแต่ละห้องพัก ดูแล  
 1. พฤติกรรม 
 2. ยาเสพติด 
 3. เรื่องอ่ืน ๆ 

ดร.สาวิตร ต้องมีกรรมการหอพัก ครูดูแลหอพักต้องประชุมนักเรียนหอพัก 

ผอ.ภคมน โรงเรียนด าเนินการจัดท ามาตรการหอพัก 
 1. แต่งตั้งครูดูแลหอพัก 
 2. แต่ละห้องมีครูและนักเรียนดูแลรับผิดชอบ 
 3. ก าหนดเวลาเข้าหอพัก 

คุณเกรียงศักดิ์ เป็นระบบคีย์การ์ดหรือไม่ 

ผอ.ภคมน เป็นกุญแจคะ   
 



๓๖ 

 
ครูสุนทร หอพักเป็นเรื่องที่ใหญ่มากของโรงเรียน การดูแล โรงเรียนได้จัดท ากฎระเบียบหอพัก 
 - ครูข้าราชการดูแล 1 คน ครูเวร 2 – 3 คน ดูแลอบรมนักเรียนตอนเช้า 
 - วางระบบกติกาหอพัก ท าผิดกติกา จะจัดการรูปแบบไหน 
 - การเข้าออกคนในและคนนอก 
 - เด็กมาอยู่ ต้องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเรื่องท่ีน่ากังวล 

- ส่วนค่าใช้จ่ายเด็กส่วนมากล าบาก แต่มาเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน  เก็บเดือนละ   
200 บาท ภาคเรียนละ 1,000 บาท ค่าประกัน 500 บาท บวก 1,000 บาท ต่อปี 
เป็น 2,000 บาท จะเป็นเงินสะสมรายบุคคล 

คุณนิติธร เป็นห่วงเรื่องเงินประกันที่เก็บน้อยมาก ถ้าต้องมีการซ่อมแซม เงินประกันคงไม่พอ แต่ให้ดู
นักเรียนถ้าล าบากจริง ๆ ก็เก็บ 500 ก่อน ปีหน้าจัดสรรใหม่  

คุณนิติธร เรื่องชู้สาวเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะอยู่คนละชั้น อาจจะต้องมีมาตรการระเบียบที่เข้มข้น 
นักเรียนเกรงระเบียบ ถ้ามีพฤติกรรมชู้สาว นักเรียนต้องออกเท่านั้น 

คุณวสุวัฒน์ ขอสอบถามหอพักมีกล้องวงจรปิดหรือไม่ 

ผอ.ภคมน กล้องวงจรปิดมีคะ หอพักติดตั้งกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นในห้องพักไม่มีกล้อง
วงจรปิด 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

คุณนิติธร คณะกรรมการมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 

คุณสงวนศรี สมุดบัญชีศิษย์เก่า จะเปลี่ยนเป็นใคร เดิมเป็น ผอ.อรัญญา , ครูพูลสม และคุณวีรวัฒน์ 
ศิษย์เก่า ผอ.อรัญญา เกษียณไปนานแล้ว ให้ติดต่อท่านทั้ง 2 เพ่ือเปลี่ยนชื่อผู้ดูแล                   
ในบัญชีมีเงินคงเหลือ 93,591.98 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบ-
แปดสตางค์)  

รศ.ดร.สาวิตร ขอเปลี่ยนการประชุม จากเวลา 13.00 น. เป็นช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. 

คุณนิติธร ขอมติทีป่ระชุมเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมเป็นช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ปิดประชุม เวลา 16.20 น. 

  
 ลงชื่อ...................................................ผู้บันทึกการประชุม 

    (นางสาวฐิติมา ศรีวิโรจน์) 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  
 
 ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

   (นางสาวภคมน แก้วภราดัย) 
                                               ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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