
ก 

 

 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

คำนำ 
 

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสำนักการศึกษา 
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2551  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2551 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาตลอดจน
หลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและจัดการศึกษาประกันว่าผู้เรียนทุกคน               
ได ้ร ับการศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพ เต ็มตามศ ักยภาพและตรงตามความต ้องการอ ย ่างค ุ ้มค ่าเสมอภาค                      
และเป็นธรรม 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล อย่างเป็นระบบมีรายละเอียด เกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ข้อมูลการบริหารสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากรสนับสนุน 
ข้อมูลชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ขอขอบคุณ ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกภาคส่วนที ่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการ จัดทำข้อมูล
สารสนเทศโรงเร ียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก ็ตฉบับนี ้ ให ้ม ีความสมบูรณ์และเหมาะสมตามบริบท                             
ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่  454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000  โทรศัพท์ 0-7621-7653 โทรสาร 0-7621-7653 ต่อ 3                        
E-mail : phuketkidsschool@gmail.com Website :  www.phuketkidsschool.ac.th       
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน
ห้องเรียน 16 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน  68.7 ตารางวา 

รหัสสถานศึกษา   3083200107 
ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)   Phuket Municipal Kindergarten School 
อักษรย่อประจำโรงเรียน   ท.ภก.6 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน   

 
หนังสือ  หมายถึง การเรียนรู้ 

   หมวกบัณฑิต หมายถึง เป้าหมายในการเรียนรู้ 
     หัวใจ  หมายถึง การดูแลด้วยความรักความอบอุ่น 

สีประจำโรงเรียน    ชมพู-เทา 
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสดชื่นเบิกบาน 
สีเทา หมายถึง สติปัญญาและความสามารถ 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกพวงชมพู 
ระดับชั้นที่เปิดสอน  ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 2 - 3) 
จำนวนห้องเรียน   16 ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน   481 คน 
จำนวนครูและบุคลากร  38 คน 
 

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 
  คำร้อง – ทำนอง  พลธรายุทธ  ทิพยุทธ 
  อนุบาล  เทศบาลนครภูเก็ต ความสำเร็จ  คือเส้นทาง  เราสร้างสรรค์ 
  มีความรู้คุณธรรมนำชีวัน   กิริยางามครันทันสมัย 
  ชมพู-เทา  ล้อมรักสามัคคี   สร้างคนดี  มีศักดิ์ศรีระบือไกล 
  น้ำใจ  นักกีฬาหาญชาญชิงชัย  รู้จักคิด  วินิจฉัย  ใฝ่ความดี 
  พวงชมพู  ร่มเย็น  เป็นศรีศักดิ์  ร้อยใจภักดิ์  รักถ่ิน  ดินแดนนี้ 
  ชมพูงาน  ความรักสามัคคี   สีเทามีปัญญาเด่น  เน้นคุณธรรม 
  อนุบาล  เทศบาลนครภูเก็ต  ประดุจเพชร  เก็จมณี  มีค่าล้ำ 
 แหล่งศึกษา  วิชาการกิจกรรม  คุณธรรมนำความรู้  ชมพู-เทา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 



3 
 

 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

2.  ประวัติของสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต  เปิดสอนระดับปฐมวัย 
(๕–๖ ปี) ตั ้งอยู ่หลังห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต เลขที่๔๕๔/๒ ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่                 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในที่ดินของราชพัสดุ เลขที่ 247 และเลขท่ี 248 มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๖๘ ตารางวา      
 เทศบาลนครภูเก็ต ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตขึ้นเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครภูเก็ต ลำดับที ่ ๖ เมื ่อว ันที ่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตามประกาศเทศบาลนครภูเก็ต ลงวันที่                          
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยได ้เร ิ ่มก ่อสร ้างอาคารเร ียน เป ็นอาคาร คสล. ๒ ช ั ้น ๑๐ ห้ องเร ียน                               
เมื ่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ สร้างด้วยงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครภูเก็ต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘                         
เป็นเงิน ๙,๗๔๐,๐๐๐ บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดกำไรการช่าง ส่งมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๕๐ เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยได้มีการโอนย้าย
บุคลากรและนักเรียน ระดับอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จำนวน ๘ ห้องเรียน จำนวน                      
๓๒๔ คน คร ูและบ ุคลากร จำนวน ๑๒ คน มาส ังก ัดโรงเร ียนอน ุบาลเทศบาลนครภ ูเก ็ต โดยมี                                   
นายวินัย สุริยปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 
 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นางวิสา จรัลชวนะเพท ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นางวิสา จรัลชวนะเพท ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล
บ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้แต่งตั้งให้ นางวิสา จรัลชวนะเพท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต อีกตำแหน่งหนึ่ง 
 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ นางธนวรรณ อารีย์พงศ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครภูเก็ต แทนนางวิสา จรัลชวนะเพท ซึ ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล                         
บ้านบางเหนียว  
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภ ูเก ็ต เพ ื ่อก ่อสร ้างห ้องน้ำ                   
ห้องส้วม สำหรับบุคลากร และผู้ปกครอง จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท                      
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพ่ือต่อเติมหลังคาและผนังทางเชื่อม
อาคารเรียน ๑ ฝั่งซ้ายให้ต่อเชื่อมกับฝั่งขวา เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท                      
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื ่อต่อเติมหลังคาเมทัลชีท                       
เพ่ือใช้เป็นโรงอาหารและโรงครัวชั่วคราว เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท                      
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน 
สำหรับเด็กเล็ก ขนาด ๑๖ หัวก๊อก เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท                      
 พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต (เงินสะสม) เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน
ใหม่ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ห้องประกอบอาหาร ๑ ห้อง, ห้องอเนกประสงค์ ๑ 
ห้อง และ ห้องพิเศษ ๑ ห้อง เป็นเงิน ๒๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท  
 พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต (เงินสะสม) ประจำปี พ.ศ. 2558 
เป ็นเง ิน ๑๗,๑๑๖,๐๐๐ บาท และเง ินอ ุดหน ุนเฉพาะก ิจ จากกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน ๑๖,๒๓๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น ๓๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท   เพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียนใหม่ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั ้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน , ห้องธุรการ  ๑ ห้อง                     
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และห้องประชุม ๑ ห้อง ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส พีเอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 240/2558 เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 17 สิงหาคม 2559 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 9 ตุลาคม 2559 
ส่งมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 

ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต มีห้องเรียนจำนวน  ๑๖ ห้องเรียน 
นักเรียน ๔81 คน พนักงานครูและบุคลากร รวมทั ้งสิ ้น 38 คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู ๑๙ คน                            
ผู ้ช ่วยครู 1 คน ครูพิเศษ ๔ คน ครูพี ่เลี ้ยง 3 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน ๕ คน แม่ครัว ๕ คน                               
ภารโรง ๑ คน แม่บ้าน 1 คน และบริษัทเอกชนปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมทั้งสิ ้น 11 คน จำแนกเป็น                    
ครูปฏิบัติการสอน 6 คน คนงาน 5 คน ภายใต้การบริหารงานของ นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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เร่ิมต้นจากวงเวียนสุรินทร์ (วงเวียนหอนาฬิกา) ถนนภูเก็ต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. แผนที่ตั้งของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 สภาพบริบทของโรงเรียน 
  ทิศเหนือ ติดบ้านพักข้าราชการสำนักงานศุลกากร จังหวัดภูเก็ต 
  ทิศตะวันออก ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1 
  ทิศตะวันตก ติดชุมชนซอยต้นโพธิ์ 
  ทิศใต้  ติดชุมชนซอยต้นโพธิ์ 
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 3.2 แผนผังภายในสถานศึกษา 
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4. การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 4.1 รายนามผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จากอดีต – ปัจจุบัน 
 

ที ่ ภาพประกอบ รายนาม ตำแหน่ง 
ระยะเวลาดำรง

ตำแหน่ง 
1 

 

นายวินัย สุริยปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทศบาลบ้านบางเหนียว 
รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 

12 พ.ค. 2551 –  
24 ม.ค. 2554 

2 

 

นางวิสา จรัลชวนะเพท ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 
 
 
 

 

๒๕ ม.ค. ๒๕๕๔ –                   
๘ ม.ค. ๒๕๕๕ 

3 

 

นางวิสา จรัลชวนะเพท ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทศบาล บ้านบางเหนียว 
รักษาการ                      
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
นครภูเก็ต 

๑ ต.ค. ๒๕๕๔ –                     
๘ ม.ค. ๒๕๕๕ 

4 

 

นางธนวรรณ อารีย์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 

๙ ม.ค. ๒๕๕๕ - 
28 ต.ค. 2561 

5 

 

นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 

29 ต.ค. 2561 – 

ปัจจุบัน 
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4.2 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ 

วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 089-873-5394 e-mail : pupattira@gmail.com 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 จนถึงปัจจุบัน 

๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ 
วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๕๓๘๐๗๕๙ e-mail : pp_in@hotmail.com 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน 
 
 4.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต  ได้กำหนดการบริหารงาน
บุคคล ตามระบบสายบังคับบัญชาในรูปคณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบตามโครงสร้างบริหารงาน ที่แยกงาน
บริหารออกเป็น 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

๒. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๓. ฝ่ายบริหารบุคลากร 
๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 
 

 
นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

 
นางสาวปาล์มวรรณ  อินจันทร์ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

 
นางชฎาพร ทวิสุวรรณ 
หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
นางคันธารัตน์ ช่วยเมือง 
หน.ฝ่ายบริหารบุคลากร 

 
นางพวงศรี  แซ่ตัน 

หน.ฝ่ายบริหารบุคลากร 

 
นางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์ 
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคลากร ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- งานพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู ้
- งานทะเบียน/วัดผลและประเมินผล 

- งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศกึษา 

- งานนิเทศการศึกษา 

- งานบริหารสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู ้
- งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

- งานวางแผนและการสรรหาอัตรากำลัง 

- งานพัฒนาและเสริมสร้างประสทิธิภาพ 

  บุคลากร 

- งานประเมินผลและการพิจารณาความ 

  ดีความชอบ 

- งานเสริมสร้างขวัญกำลังใจและ 

  สวัสดิการครู  
- งานทะเบียนประวัติและเครื่องราช 

  อิสริยาภรณ ์

- งานแผนงานและงบประมาณ  
- งานการเงินและบัญชี  
- งานพัสดุและทรัพยส์ิน  
- งานบริหารข้อมูลสารสนเทศ  
- งานธุรการ 

- งานอนามัย 

- งานปกครองนักเรียนและระเบียบวินัย 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานโภชนาการและอาหารกลางวัน 

- งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้ม 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน 
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4.4 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ในสังกัดสำนักการศึกษา                     

เทศบาลนครภูเก็ต มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต                 
เพ่ือขับเคลื่อนนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย -  ฝ่ายบริหารวิชาการ 

1.2 สืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม -  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.3 เด็กด ีมีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.4 ส่งเสริมความสามารถพิเศษตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

-  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.5 สุขภาพดีชีวีมีสุข -  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๒.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
      

2.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ -  ฝ่ายบริหารบุคลากร 

2.2 สรรหาครูและบุคลากรตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง 

-  ฝ่ายบริหารบุคลากร 

๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
      

3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ -  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 

-  ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่
คุณภาพ 

-  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

3.4 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา -  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๔.  พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

4.1 พัฒนาอาคารสถานที่ -  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

4.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๕.  พัฒนาเครือข่ายเข็มแข็ง 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 

-  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

5.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ชุมชน -  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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5. เป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 
 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอนระดับปฐมวัย                        
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60 จากผลการประเมินคุณภาพ                  
การจัดการศึกษาภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนศึกษาแนวทาง                
การพัฒนาที ่เป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษาเกี ่ยวกับครู บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
กระบวนการในการบริหารจัดการที่จะให้เกิดผลต่อนักเรียน และได้นำสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพล                
ต่อการจัดการศึกษา อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประชากร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
รวมทั้งนโยบายการบริหารของเทศบาลนครภูเก็ต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12                    
และการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ โดยผสมผสานข้อมูลทั้ง ๒ ด้านเข้าด้วยกัน นำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์                 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และรายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 5.1 วิสัยทัศน์ 

" โรงเร ียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก ็ต พัฒนาผู ้ เร ียนให้ม ีค ุณภาพ  ส ื ่อสารสองภาษา                             
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                         
สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ " 

 
5.2 อัตลักษณ์ 

“ สุขภาพดี ร่าเริงแจ่มใส มั่นใจในตนเอง ” 
 

5.3 เอกลักษณ์ 
“ สะอาดตา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ” 
 

5.4 ปรัชญา 
“ พัฒนาความพร้อม เสริมสร้างคุณธรรม ” 

 
5.5 พันธกิจ 

1. เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมตามวัย 
2. เด็กมีความรู้ มีทักษะ มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เด็กเรียนรู้ ๒ ภาษา และมีความสามารถด้านเทคโนโลยีตามศักยภาพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนเพียงพอ 
5. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 
6. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหาร    

จัดการศึกษา 
7. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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8. จัดหาปัจจัย เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
9. สถานศึกษามีจำนวนนักเรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 
10. สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
11. สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
12. สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
13. สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
14. สถานศ ึกษาส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนการใช ้แหล ่งเร ียนร ู ้และภ ูม ิป ัญญาท ้องถิ่น                       

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

5.6 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี              

โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา                 
ที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัยและสำนึก
ในความเป็นไทยตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

 ๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพ  
 ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ เหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่งวิชาชีพ 
 ๓.  ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 ๔.  โรงเร ียนมีปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ  มีคุณภาพ                      

ได้มาตรฐาน 
 ๕.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 
 

5.7  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ดังนี้ 

๑. มีสุขภาวะสมวัย รักการออกกำลังกาย 
๒. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
๓. ร่าเริงแจ่มใส มั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าคิด และกล้าซักถาม 
๔. มีจิตสาธารณะ และรักท้องถิ่น 
๕. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
๖. มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาที่สอง 
๗. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีตามศักยภาพ 

 
5.8 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ได้พยายามศึกษาวิธีการสอนและทฤษฎีใหม่ๆ ต่างๆ เกี่ยวกับ

พัฒนาการเด็ก การทำงานของสมอง วิธีการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนให้เด็กในวัย 5 - 6 ปี                  
อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา โรงเรียนนำผลของการศึกษามาปรับใช้กับเด็กๆ ของโรงเรียนอย่างเหมาะสม                   
กับบริบทของความเป็นไทย และเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน โดยมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการ                 
จัดการเรียนการสอนให้เด็กๆ ทุกคนเรียนรู ้อย่างสนุกสนาน ได้ลงมือกระทำ ได้ร ับประสบการณ์ตรง                         
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ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างเหมาะสม นักเรียนจะได้ตระหนักเสมอว่าการเรียนรู้ การศึกษาหาข้อมูล ความรู้
ประสบการณ์ต่างๆ นั้น ไม่ได้มีจำกัดเฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น แต่เด็กๆ ยังสามารถศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ
ได้จากชุมชน จากหนังสือ อินเตอร์เน็ต จากบุคคลต่างๆ ที่บ้าน และในชุมชน ดังนั้น  การเรียนรู้จึงเกิดขึ้น                    
ได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต มีความมุ ่งมั ่นที ่จะพัฒนาโรงเรียนสู ่การเป็น “Boutique 
School” กล่าวคือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที ่ให้ความรัก ความอบอุ่น และการดูแลที ่ทั ่วถึงเป็นกันเอง            
แก่นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นโรงเรียนที่มีการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการเรียนการสอน               
ที่มีคุณภาพโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ครู และบุคลากรจะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผู้ปกครองและชุมชนจะได้รับข่าวสารข้อมูล
เกี ่ยวกับการพัฒนาเด็กน ักเร ียนอย่างต่อเน ื ่อง นักเร ียนได้ร ับผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒ นา                            
และมีความรู้สึกอยากมาโรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก  

นักเร ียนโรงเร ียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก ็ต  จะได ้ร ับการพัฒนาให้ม ีความมั ่นใจในตนเอง                          
กล้าแสดงออก กล้าถาม กล้าพูด สามารถบอกความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง สามารถเล่าเรื่องต่างๆ  
ได้อย่างมีเหตุมีผล นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านควบคู่กันไปอย่างบูรณาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ ่งแวดล้อม และประเทศชาติตามวั ย                  
นักเรียนจะเรียนรู้อย่างสนใจ สนุกสนาน ต้องการเรียนรู้ เพราะสิ่งที่เรียนรู้นั้นมีความหมายต่อชีวิตประจำวัน
ของเด็ก เป็นสิ่งใกล้ตัว และเด็กต้องการเรียนรู้  

นักเรียน จะได้เรียนรู ้พื ้นฐานทักษะทางวิชาการต่างๆ ทั ้งคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ อย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
โดยใช้ประสาทสัมผัสทั ้งห้าอย่างเหมาะสม และการเรียนรู้นั ้นเด็กๆ รู้สึกว่าได้ค้นพบ เรียนรู้ด้วยตนเอง                  
อย่างสนุกสนาน การเรียนรู้ของเด็กจะเป็นไปตามความพร้อมของเด็ก แต่ละคนอย่างเหมาะสม นอกจากนั้น
เด็กๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                  
ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะเน้นทักษะ การฟัง ความเข้าใจ การกล้าพูด และกล้าแสดงออกเด็กๆ 
เรียนรู้สิ่งทีเ่ด็กๆ สนใจโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ออย่างสนุกสนาน 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จะได้รับการส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์ เด็กๆ จะได้ใช้สื ่ออย่างหลากหลาย และได้ร ับการส่งเสริมให้มีเสรีภาพ                            
ในการเลือกใช้สื่อต่างๆ ตามต้องการ โรงเรียนจะฟูมฟักความช่างสงสัย ช่างซักถาม และต้องการหาคำตอบ     
ของเด็กๆ ไว้ และขยายขอบเขตให้เด็กคิดสร้างสรรค์ และหาคำตอบด้วยตนเองได้อย่างประสบความสำเร็จ 
และทำให้เด็กมีความพอใจและภูมิใจในตนเองมากขึ้น โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กๆ มีกิจกรรมในการสำรวจ 
ทดลอง ทดสอบ ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง โดยมีครูคอยดูแล เอาใจใส่ ใช้คำถามกระตุ้นให้คิดอยู ่เสมอ   
โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กได้คิดวางแผน และดำเนินการตามแผน เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทำงาน
ร่วมกับผู้อื ่นได้ตามวัยอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา                   
และจะดำเนินการประเมินโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย การพัฒนาเด็กนั้นครูจะพัฒนาเด็กตามช่วงความพร้อม
ของเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสม กิจกรรมที่จัดให้เด็กเรียนรู้มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับความถนัด
ของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน โรงเรียนไม่สนับสนุนการแข่งขันในหมู่นักเรียนด้วยกัน แต่สนับสนุนให้เด็ก
ตั้งเป้าหมายของตนเอง และช่วยส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายนั้นๆ  อย่างเป็นรูปธรรม เด็กนักเรียน                   
จะได้รับการปลูกฝัง ให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดี                 
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และในขณะเดียวกัน โรงเรียนจะปลูกฝังให้เด็กยอมรับและเคารพในสิทธิที ่จะมีความแตกต่างของผู ้อ่ืน                          
ไม่ว่าจะแตกต่างทางลักษณะ คำพูด ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ความชอบ ความต้องการ ศาสนา การแต่ง
กาย ฯลฯ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ให้ความสำคัญต่อการร่วมแรงร่วมใจพัฒนานักเรียนของโรงเรียน
ครู ผู ้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน โดยโรงเรียนจะเผยแพร่  ให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ                 
การเรียนการสอนของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก                     
อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  

ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับการพัฒนาส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง                 
ให้เป็นผู้มีความรู ้และเชี ่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับอนุบาล ครูและบุคลากร                        
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน และได้รับการตอบแทน
ความอุตสาหะและความตั้งใจจริง อย่างเป็นที่พอใจ ทั้งด้านจิตใจ ค่าครองชีพ และสวัสดิการ เพ่ือส่งเสริมให้ครู
และพนักงานของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง  โรงเรียนจะสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ                                
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านวิชาการ 

1. ข้อมลูนักเรียน 

2. ข้อมลูการศึกษาต่อ 

3. ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน 

4. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

6. โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 

7. สดัส่วนเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละวัน 

8. ข้อมลูแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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1. ข้อมูลนักเรียน 
 

1.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นและเพศ 
 

ระดับชั้น 
การจัดกลุ่ม
อายุ (ปี) 

จำนวน 
(ห้อง) 

จำนวนเด็ก (คน) 
รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

อนุบาล  2 4 - 5 8 110 114 224 
อนุบาล  3 5 - 6 8 129 128 257 

รวม 16 239 242 481 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100
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110
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125

130

135

อนุบาล 2 อนุบาล 3

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นและเพศ

ชาย หญิง

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านวชิาการ 
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1.2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามห้องเรียนและเพศ 
 

จำนวนนักเรียน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

อนุบาล  2/๑ 14 15 29 
อนุบาล  2/๒ 16 12 28 
อนุบาล  2/๓ 13 14 27 
อนุบาล  2/๔ 12 15 24 
อนุบาล  2/๕ 15 14 29 
อนุบาล  2/6 15 14 29 
อนุบาล  2/7 14 14 28 

อนุบาล  2/8  (IEP) 10 20 30 
รวมนักเรียนอนุบาล 2 109 115 224 

อนุบาล  3/๑ 17 17 34 
อนุบาล  3/๒ 18 16 34 
อนุบาล  3/๓ 15 13 28 
อนุบาล  3/๔ 19 14 33 
อนุบาล  3/5 16 17 33 
อนุบาล  3/6 18 15 33 
อนุบาล  3/7   16 17 33 

อนุบาล  3/๘  (IEP) 11 18 29 
รวมนักเรียนอนุบาล 3 130 127 257 

รวมทั้งสิ้น 239 242 481 
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1.3 จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ และเพศ 
 

อายุ 
(ปี) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

4 ปี (พ.ศ.2558) 38 37 75 
5 ปี (พ.ศ.2557) 110 113 223 

มากกว่า 5 ปี (ก่อน พ.ศ.2557) 91 92 183 
รวมทั้งสิ้น 239 242 481 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16%

46%

38%

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามอายุ

4 ปี (พ.ศ.2558) 5 ปี (พ.ศ.2557) มากกว่า 5 ปี (ก่อน พ.ศ.2557)
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1.4 จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา 
 

ระดับชั้น 
ศาสนา 

รวม 
(คน) พุทธ 

(คน) 
อิสลาม 
(คน) 

คริสต์ 
(คน) 

อ่ืนๆ 
(คน) 

อนุบาล  2 204 20 - - 224 
อนุบาล  3 228 28 1 - 257 

รวม 432 48 1 - 481 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89.81%

9.98%
0.21

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามศาสนา

พุทธ อิสลาม คริสต์
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1.5 จำนวนนักเรียนจำแนกตาม อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง สิทธิการเบิกค่าเล่าเรียน             
และสิทธิการรักษาพยาบาล 

 
อาชีพผู้ปกครอง / รายได้ผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน 

อาชีพผู้ปกครอง 
  

รับราชการ 36 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 

นักธุรกิจ 17 
ค้าขาย 86 

เกษตรกร 1 
รับจ้าง 276 
อ่ืนๆ 45 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 8 
ไม่ระบุ 1 
รวม 481 

รายได้ผู้ปกครอง/ปี 
  

ไม่เกิน 40,000 0 
40,001-100,000 3 

100,001-150,000 47 
150,001-300,000 130 

สูงกว่า 300,000 301 
ไม่ระบุ 0 
รวม 481 

สิทธิ์การเบิกค่าเล่าเรียน 
มีสิทธิ์ 48 

ไม่มีสิทธิ์ 433 
รวม 481 

สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล 
มีสิทธิ์ 54 

ไม่มีสิทธิ์ 427 
รวม 481 
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1.6 ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง  5  ปี 
 

ชั้น ปี ก.ศ. 2557 ปี ก.ศ. 2558 ปี ก.ศ. 2559 ปี ก.ศ. 2560 ปี ก.ศ. 2561 
อนุบาล  2 
(4 – 5 ขวบ) 

179 211 219 219 238 

อนุบาล  3 
(5 – 6 ขวบ) 

209 195 214 218 275 

รวม 388 406 433 437 513 
 
 

 
 
 
 1.7 แผนการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 
 

ชั้น จำนวนห้อง 
จำนวน 

นักเรียน : ห้อง (คน) 
รวมทั้งสิ้น 

(คน) 
อนุบาล  2 (ห้องเรียนปกติ) 7 30 210 
อนุบาล  2  (ห้องเรียน IEP) 2 30 60 

รวมทั้งสิ้น 9  - 270 
 

 
 
 

0 100 200 300 400 500 600

ปี ก.ศ. 2557

ปี ก.ศ. 2558

ปี ก.ศ. 2559

ปี ก.ศ. 2560

ปี ก.ศ. 2561

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง  5  ปี

รวม อนุบาล 2 อนุบาล 1
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2. ข้อมูลการศึกษาต่อ 
 

ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ โรงเรียนที่ศึกษาต่อ 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ 

1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (ทน.ภูเก็ต) 2 0.73 
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (ทน.ภูเก็ต) 

- ห้องเรียน IEP 
- ห้องเรียนปกติ 

 
25 

219 

 
9.09 

79.64 
3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์  (ทน.ภูเก็ต) 6 2.18 
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (ทน.ภูเก็ต) 

- ห้องเรียน IEP 
 

6 
 

2.18 
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (ทน.ภูเก็ต) 5 1.82 
6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (ทน.ภูเก็ต) 1 0.36 
7 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา (สช.) 1 0.36 
8 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต (อบจ. ภูเก็ต) 1 0.36 
9 โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (อบจ. ภูเก็ต) 1 0.36 

10 โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน (อบจ. ภูเก็ต) 1 0.36 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 0.36 
12 อ่ืน ๆ (ต่างจังหวัด) 6 2.18 

รวม 275 100 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

3. ผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จติใจ 

มฐ.๑ มฐ.๒ สรุป มฐ.๓ มฐ.๔ มฐ.๕ สรุป 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

อ. ๑/๑ 28 2 1 23 7 1 26 5 - 26 5 - 26 4 1 27 3 1 26 4 - 

อ. ๑/๒ 30 3 - 25 8 - 28 5 - 32 1 - 32 1 - 32 1 - 32 1 - 

อ. ๑/๓ 31 1 - 31 1 - 31 1 - 32 - - 31 1 - 31 1 - 31 1 - 

อ. ๑/๔ 27 1 1 22 7 - 25 4 - 20 9 - 24 5 - 29 - - 24 5 - 

อ. ๑/๕ 14 14 1 22 7 1 18 11 - 19 10 - 25 3 1 20 9 - 21 9 - 

อ. ๑/๖ 27 1 - 27 1 - 27 1 - 28 - - 28 - - 28 - - 28 - - 

อ. ๑/๗ 32 - - 31 1 - 32 - - 32 - - 32 - - 32 - - 32 - - 

อ. ๑/๘ 28 - 1 29 - - 29 - - 29 - - 29 - - 29 - - 29 - - 

รวมอ.๑ 217 22 4 210 32 2 216 27 0 218 25 0 227 14 2 199 14 1 223 20 0 

อ. ๒/๑ 37 1 - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 37 1 - 38 - - 

อ. ๒/๒ 26 2 - 37 1 - 32 6 - 37 1 - 38 - - 37 1 - 38 - - 

อ. ๒/๓ 37 1 - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 

อ. ๒/๔ 37 2 - 37 2 - 37 2 - 39 - - 39 - - 38 1 - 39 - - 

อ. ๒/๕ 37 1 - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 

อ. ๒/๖ 28 3 - 26 5 - 27 4 - 27 4 - 30 1 - 31 - - 29 2 - 

อ. ๒/๗ 20 12 - 26 6 - 23 9 - 29 3 - 29 3 - 29 3 - 29 3 - 

อ. ๒/๘ 21 - - 21 - - 21 - - 21 - - 21 - - 21 - - 21 - - 

รวมอ. ๒ 243 22 0 261 14 0 254 21 - 267 8 0 271 4 0 269 6 0 270 5 0 

รวมทั้งสิ้น 460 44 4 471 46 2 470 48 0 485 33 0 498 18 2 468 20 1 493 25 0 

ร้อยละ  88.80 8.49 0.77 90.93 8.88 0.39 90.73 9.27 0.00 93.63 6.37 0.00 96.14 3.47 0.39 90.35 3.86 0.19 95.17 4.83 0.00 



25 
 

 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

ผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ระดับชั้น 

ด้านสังคม 

มฐ.๖ มฐ.๗ มฐ.๘ สรุป 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

อ. ๑/๑ 27 3 1 25 5 1 26 3 2 26 4 1 

อ. ๑/๒ 33 - - 33 - - 31 2 - 32 1 - 

อ. ๑/๓ 32 - - 32 - - 32 - - 32 - - 

อ. ๑/๔ 29 - - 29 - - 26 3 - 28 1 - 

อ. ๑/๕ 20 9 - 25 4 - 19 10 - 21 8 - 

อ. ๑/๖ 28 - - 28 - - 28 - - 28 - - 

อ. ๑/๗ 32 - - 32 - - 32 - - 32 - - 

อ. ๑/๘ 29 - - 29 - - 29 - - 29 - - 

รวมอ.๑ 230 12 1 233 9 1 223 18 2 228 14 1 

อ. ๒/๑ 38 - - 38 - - 37 1 - 38 - - 

อ. ๒/๒ 38 - - 37 1 - 37 1 - 38 - - 

อ. ๒/๓ 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 

อ. ๒/๔ 39 - - 39 - - 39 - - 39 - - 

อ. ๒/๕ 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 

อ. ๒/๖ 28 3 - 30 1 - 29 2 - 29 2 - 

อ. ๒/๗ 26 6 - 30 2 - 29 3 - 28 4 - 

อ. ๒/๘ 21 - - 21 - - 21 - - 21 - - 

รวมอ. ๒ 266 9 0 271 4 0 268 7 0 269 6 0 

รวมทั้งสิ้น 496 21 1 504 13 1 491 25 2 497 20 1 

ร้อยละ  95.75 4.05 0.19 97.30 2.51 0.19 94.79 4.83 0.39 95.95 3.86 0.19 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

ผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ระดับชั้น 

ด้านสตปิัญญา 

มฐ.๙ มฐ.๑๐ มฐ.๑๑ มฐ.๑๒ สรุป 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

อ. ๑/๑ 25 4 2 25 5 1 24 2 - 25 5 1 25 4 2 

อ. ๑/๒ 25 8 - 18 15 - 13 20 - 21 12 - 19 14 - 

อ. ๑/๓ 29 4 - 29 3 - 27 5 - 30 2 - 29 3 - 

อ. ๑/๔ 22 7 - 19 10 - 15 14 - 22 7 - 20 9 - 

อ. ๑/๕ 24 5 - 18 11 - 10 19 - 18 11 - 18 11 - 

อ. ๑/๖ 28 - - 27 1 - 27 1 - 28 - - 28 - - 

อ. ๑/๗ 32 - - 32 - - 32 - - 32 - - 32 - - 

อ. ๑/๘ 29 - - 29 - - 29 - - 29 - - 29 - - 

รวมอ.๑ 214 28 2 197 45 1 177 61 0 205 37 1 200 41 2 

อ. ๒/๑ 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 

อ. ๒/๒ 36 1 1 36 2 - 36 1 1 37 1 - 36 2 - 

อ. ๒/๓ 38 - - 37 1 - 38 - - 37 1 - 38 - - 

อ. ๒/๔ 37 2 - 38 1 - 38 1 - 37 2 - 38 1 - 

อ. ๒/๕ 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 

อ. ๒/๖ 27 4 - 25 6 - 30 1 - 24 7 - 27 4 - 

อ. ๒/๗ 27 5 - 25 7 - 27 5 - 28 4 - 27 5 - 

อ. ๒/๘ 21 - - 21 - - 21 - - 21 - - 21 - - 

รวมอ. ๒ 262 12 1 258 17 0 266 8 1 260 15 0 263 12 0 

รวมทั้งสิ้น 476 40 3 455 62 1 443 69 1 465 52 1 463 53 2 

ร้อยละ  91.89 7.72 0.58 87.84 11.97 0.19 85.52 13.32 0.19 89.77 10.04 0.19 89.38 10.23 0.39 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

4. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 
 
 ตามที่โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน                
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓    การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย                มีระดับคุณภาพ         ดีเลิศ 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสาม 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก

เป็นสำคัญ 
๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธ ิภาพของการบร ิหารจ ัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๗๓ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี ้ที ่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที ่ส่งผลสะท้อน                  
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี ้ที ่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื ่อส่งเสริมบทบาท               

ของสถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน           
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง               
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๗๓ ดีมาก 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๖.๗๓ คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

6. หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง 
 

สัปดาห์ที่ กลุ่มการเรียนรู้ หน่วย 
ระยะเวลา 

ในการจัดประสบการณ์ 
๑ – ๑๐ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก แรกรับประทับใจ ๒ สัปดาห์ (๑๐ วัน) 

ร่างกายของฉัน ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
หนูน้อยน่ารัก 3 สัปดาห์ (๑5 วัน) 
กินดี อยู่เป็น เล่นอย่างสร้างสรรค์ ๒ สัปดาห์ (๑๐ วัน) 
ขยับกายสบายชีวี ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
หนูน้อยอุ่นรัก ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 

๑๑ – ๒๐ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 

โรงเรียนของฉัน ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
บ้านเรือนคียงกัน ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
ชุมชนน่าอยู่ ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
อาเซียนร่วมใจ ๒ สัปดาห์ (๑๐ วัน) 
อาชีพในฝัน ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
Project Approach ครั้งที่ ๑ ๓ สัปดาห์ (๑๕ วัน) 

๒๑ – ๒๘ ธรรมชาติรอบตัว ธรรมชาติแสนมหัศจรรย์ ๖ สัปดาห์ (๓๐ วัน) 
ฤดูกาลหรรษา ๒ สัปดาห์ (๑๐ วัน) 

๒๙ – ๔๐ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ไทยแลนด์แดนสมายด์ ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
ถนนสีขาว ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
หนูน้อยนักสัมผัส ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
สาระแห่งสีสัน สร้างฝันนักคิด ๓ สัปดาห์ (๑๕ วัน) 
การสื่อสารไร้พรมแดน ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
หนูน้อยพอเพียง ๑ สัปดาห์ (๕วัน) 
อ๊ะ อ๊ะ ตาวิเศษเห็นนะ ๑ สัปดาห์ (๕ วัน) 
Project Approach ครั้งที่ ๒ ๓ สัปดาห์ (๑๕ วัน) 

 

หมายเหตุ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สามารถยืดหยุ่นลำดับที่ และเวลาในการจัดประสบการณ์                  
หรือหน่วยการเรียนรู ้ต่าง ๆ ได้ รวมเวลาในการจัดประสบการณ์ทั ้งสิ ้น ๓๖ สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที ่ ๑                        
เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับพฤติกรรมเด็ก โดยให้ผู ้ปกครองนำนักเรียนมาสร้างความคุ ้นเคย                        
กับโรงเรียน ซึ ่งเป็นสิ ่งแวดล้อมใหม่ของผู ้เรียน ส่วนสัปดาห์ที ่ ๓๗ – ๔๐ เป็นสัปดาห์นำเสนอผลงาน                        
ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบโครงการ (ระยะสรุปและนำเสนอผลงาน และช่วงเตรียมการวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก เพ่ือเตรียมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ปกครอง) 
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7. สัดส่วนเวลาการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน 
 
 
 

กิจกรรมประจำวัน 

จำนวนชั่วโมงที่จัดกิจกรรม  
 

หมายเหตุ 
อนุบาล 2 อนุบาล 3 

เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 
ห้อง
ปกติ 

ห้อง 
IEP 

ห้อง
ปกติ 

ห้อง 
IEP 

ห้อง
ปกติ 

ห้อง 
IEP 

ห้อง
ปกติ 

ห้อง 
IEP 

๑. กิจกรรมพื้นฐานด้านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัด
เล็ก 

๐.๕ ๐.๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. การพัฒนา
พื้นฐานด้านสังคม
ศึกษาเพื่อสร้าง
รอยต่อ ป.๑ กลุ่ม
สาระสังคม 
๒. เพิ่ม
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์         
เพื่อสร้างรอยต่อ 
ป.๑ กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์        
และคณิตศาสตร์ 
อนุบาล ๒ เทอม ๒ 
๓. จัดกิจกรรม     
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
ภาษาไทย อังกฤษ 
จีน เพื่อสร้าง
รอยต่อ ป.๑ 
๔. เพิ่มเติมส่งเสริม
สาระเทคโนโลยี      
เพื่อสร้างรอยต่อ 
ป.๑ (กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

๒. กิจกรรมพัฒนาอารมณ์-จิตใจ    
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม       
และการพัฒนาสังคมนิสัย 

๑.๕ ๑ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา การเรียนรู้แบบโครงงาน 
Project Approach คณิตศาสตร์ 

๑ ๑.๕ ๑.๕ ๑ ๑ ๑.๕ ๑.๕ ๒ 

๔. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาแบบสมดุลภาษา 

๑ ๑.๕ ๑ ๒ ๑ ๑.๕ ๑.๕ ๒ 

๕. กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ 

๖. ภูมิคุ้มกันชีวิต และเทคโนโลยี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๗. นอนพักผ่อนและกิจวัตร
ประจำวัน 

๑ ๑ ๐.๕ ๑ ๑ ๑ - - 

รวมชั่วโมง ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗  
 

จากตารางจะเห็นว่า การจัดกิจกรรม ๔ กลุ่มสาระ จะต้องส่งเสริมให้กับเด็กทุกคนซึ่งมีรายละเอียด
ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมา ดังนี้ 

๑. กิจกรรมพื ้นฐานด้านการเคลื ่อนไหวร่างกาย พัฒนากล้ามเนื ้อมัดใหญ่ กล้ามเนื ้อมัดเล็ก                     
ถือเป็นกิจกรรมที่ต้องจัดให้เด็กในแต่ละวัน เช่นกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

๒. กิจกรรมพัฒนาอารมณ์ – จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาสังคมนิสัย                 
เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื ่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง 
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รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย        
และศาสนาที่นับถือ 

๓. กิจกรรมเรียนรู ้แบบสะเต็มศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นการพัฒนาให้เด็ก                         
ได้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความคิดรวบยอด ทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะกระบวนการ                        
ทางวิทยาศาสตร์ 

๔. กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาไทย อังกฤษ จีนเป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื ่อสาร ถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ 
จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๕. กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย รักท้องถิ ่น ชุมชน เป็นกิจกรรมที ่จ ัดให้เด ็กได้เห็นคุณค่า                              
ในความเป็นไทย ความเป็นท้องถิ ่นหรือชุมชนของตนเอง เพื ่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที ่ด ี หวงแหน                           
และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองให้ยั่งยืน 

๖. ภูมิคุ้มกันชีวิต และเทคโนโลยี ดูแลความปลอดภัยในชีวิต และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง 
โดยจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี  ให้เกิดประโยชน์                     
และคุ้มค่า 

 
8. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 8.๑ ห้องสมุด มีพื้นที่ขนาด ๗๒ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน ๒๘๐ เล่ม มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ มีเครื ่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน  ๑ เครื ่อง            
มีจำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที ่รายงาน) เฉลี่ย  ๙๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๐        
ของนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนจัดมุมหนังสือนิทานไว้บริการนักเรียนทุกห้องเรียน ขนาดพื้นที่สำหรับจัดมุม
หนังสือในห้องเรียน มีพื ้นที ่ห้องเรียนละ ๔ ตารางเมตร จำนวน ๑๖ ห้องเรียน หนังสือในมุมหนังสือ            
ทุกห้องเรียน จำนวน ๔,๘๐๐ เล่ม มีนักเรียนเข้าใช้มุมหนังสือ เฉลี่ย ๕๑๗ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐    
ของนักเรียนทั้งหมด บริการให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถยืมหนังสือนิทานกลับบ้าน อย่างน้อยคนละ       
๑ เล่มต่อสัปดาห์ และมีตะกร้าหนังสือคืนความรู้สู่ชุมชนไว้บริการสำหรับผู้ปกครองที่มานั่งรอรับนักเรียน    
หลังเลิกเรียน มีผู้ปกครองมาใช้บริการเฉลี่ย ๕๐ คนต่อวัน  

8.๒ ห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด ๗ ห้อง จำแนกเป็น  
1) ห้องดนตรี      จำนวน ๑ ห้อง 
2) ห้องนาฏศิลป์     จำนวน ๑ ห้อง 
3) ห้องโขน      จำนวน ๑ ห้อง 
4) ห้องศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย    จำนวน ๑ ห้อง 
5) ห้องสมุด      จำนวน ๑ ห้อง 
6) ห้องภาษาอังกฤษ     จำนวน ๔ ห้อง 
7) ห้องคอมพิวเตอร์     จำนวน ๑ ห้อง 

  8.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดจำนวน ๔๒ เครื่อง จำแนกเป็น 
   1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 6๐ เครื่อง 
   ๒)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จำนวน 9 เครื่อง 



32 
 

 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 8.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕ 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

10. 

ห้องศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 
มุมหนังสือ 
ห้องสมุด 
ห้องภาษาอังกฤษ 
ห้องนาฏศิลป์ 
ห้องโขน 
ห้องดนตร ี
ศูนย์น้ำ – ศูนย์ทราย 
สนามเด็กเล่น 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

๖๔๐ 
๒๐๐ 
๖๔๐ 

๑,๙๒๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๖๔๐ 
๑๒๘ 
๖๔๐ 
200 

 
 8.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

ชุมชนย่านเมืองเก่า ถนนถลาง 
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 
พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ 
วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต 
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนบ้านกู้กู 
ไร่วานิช 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีภูเก็ต 
ป่าชายเลนคลองมุดง ตำบลวิชิต 
ศาลเจ้าพ้อต่อก๊งบางเหนียว 
สวนสาธารณสะพานหิน 
หาดในหาน จังหวัดภูเก็ต 
ศูนย์การค้าเซนทรัลภูเก็ต 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
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 8.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้    
แก่ครู นักเรียน  

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

นางนิตยา  แซ่ตัน 
นางกรองทอง  ธรรมประดิษฐ์ 
นางสาวศรัญญา  แสงใหญ่ 
นายสำราญ  เพชรเศษ 
ด.ต.อัฒภรณ์  จันโท 
ด.ต.สมศักดิ์  ถาวรนุรักษ์ 
นางสาวกุลยา  ชุติมาธิกุล 
นางสาวชุติมา  หมัดอะดัม 
ส.ต.ต.กรเฉลิม  สุจริตธรรม 
นายมนู  แสนพล 
น.ส.ศรัญญา  แสงใหญ่ 
นายนที  แสงใหญ่ 
จ.อ.กฤตชย  สุทธิรักษ์ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขนมเต่า “อ่ังกู๊” 
ขนมเต่า “อ่ังกู๊” 
ขนมเต่า “อ่ังกู๊” 
อาชีพในฝัน “ทหาร” 
อาชีพในฝัน “ตำรวจ” 
อาชีพในฝัน “ตำรวจ” 
อาชีพในฝัน “พยาบาล” 
อาชีพในฝัน “พยาบาล” 
อาชีพในฝัน “ตำรวจ” 
อาชีพในฝัน “นักวาดภาพ” 
อาชีพในฝัน “ไกด์” 
อาชีพในฝัน “วิศวกรเครื่องบิน” 
อาชีพในฝัน “ทหาร” 
การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 ข้อมูลบุคลากร 

1. สถิติครแูละบุคลากร 

2. ข้อมลูครูและบุคลากร 
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1. สถิติครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 1.1 จำแนกตามหน้าที่ 
 
 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 3 35 38  
พนักงานครูเทศบาล - 18 18  
ผู้บริหารสถานศึกษา - 2 2  
พนักงานครูปฏิบัติการสอน - 16 16  

พนักงานจ้างรายได้เทศบาลฯ ๑ 5 6  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครู ป.) - 1 1  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครู ส.) 1 2 3  
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่ครัว) - 1 1  
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) - ๑ 1  
เงินรายได้สถานศึกษา 2 12 14  

ครูปฏิบัติการสอนและครูสนับสนุนการสอน 2 7 9  
- ครูพิเศษ 2 2 4  
- ครูพ่ีเลี้ยง - 3 3  
- ครูสนับสนุนการสอน - 2 2  

คนงาน - 5 5  
- แม่ครัว - 4 4  
- แม่บ้าน - 1 1  

บริษัทเอกชนปฏิบัติงานในโรงเรียน 5 6 11  
ครูปฏิบัติการสอน 3 3 6  
- ครูภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ 2 2 4  
- ครูสอนดนตรี ๑ ๑ 2  

คนงาน 2 3 5  
- พนักงานรักษาความสะอาด - 3 3  
- พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 - 2  

รวมทั้งสิ้น 8 41 49  
 
 
 
 

ตอนที่ 3 ข้อมูลบุคลากร 
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 1.2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. พนักงานครูเทศบาล - 16 2 - 18 
- ผู้บริหารสถานศึกษา - - 2 - 2 
- พนักงานครูปฏิบัติการสอน - 16 - - 16 

2. พนักงานจ้างเงินรายไดเ้ทศบาล 3 3 - - 6 
- พนจ.ภารกิจ ปฏิบัติการสอน - 1 - - 1 
- พนจ.ภารกิจ สนบัสนุนการสอน 1 2 - - 3 
- พนจ. ทั่วไป แม่ครัว 1 - - - 1 
- พนจ. ทั่วไป ภารโรง 1 - - - 1 

3. พนักงานจ้างเงินรายไดโ้รงเรียน 6 8 - - 14 
- ครูพิเศษ - 4 - - 4 
- ครูพี่เลี้ยง 1 2 - - 3 
- ครูสนับสนุนการสอน - 2 - - 2 
- แม่ครัว 4 - - - 4 
- แม่บ้าน 1 - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 9 27 2 - 38 
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1.3 จำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง 

 
ประเภท / ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

พนักงานครูเทศบาล - 18 18 
พนักงานจ้าง  (เทศบาล) 1 5 6 
พนักงานจ้าง  (เงินรายได้สถานศึกษา) 2 12 14 

รวม 3 35 38 
บริษัทเอกชนปฏิบัติงานในโรงเรียน 5 6 11 

รวมทั้งสิ้น 8 41 49 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

37%

12%
29%

22%

สถิติครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง  (เทศบาล)

พนักงานจ้าง  (เงินรายได้สถานศึกษา) บริษัทเอกชนปฏิบัติงานในโรงเรียน
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2. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

2.1 พนักงานครูเทศบาล 
   2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
งาน/
ฝ่าย 

1 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูม ิ 45 22 ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร 

2 น.ส.ปาลม์วรรณ อินจันทร์ 40 16 ชำนาญการ ค.ม. บริหารการศึกษา บริหาร 
 

2.1.2 พนักงานครูปฏิบัติการสอน 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

สอน
กลุ่ม
สาระ 
การ

เรียนรู้ 

ภาระ
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

1 นางสาวแววเดือน  ชัยวิเศษ 47 15 ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

2 นางพวงศรี  แซ่ตัน 43 15 ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

3 นางสุณีย์  จงจำรญูศักดิ ์ 58 14 ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

4 นางจรรจุรยี์  คล้ายเถาว ์ 43 15 ชำนาญการ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

5 นางสาวจุรี  ไสยรินทร ์ 57 22 ชำนาญการ ค.บ. การศึกษา
นอกระบบ 

ปฐมวัย ๒๐ 

6 นางสาวคันธารัตน์  ช่วยเมือง 43 17 ชำนาญการ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

7 นางจิตรา  แจ้งจุล 43 15 ชำนาญการ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

8 นางสาวนิภาพร  ในรัมย ์ 41 15 ชำนาญการ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

9 นางชฎาพร  ทวิสุวรรณ 43 15 ชำนาญการ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

๑0 นางสาวกาญจนา  สงวนงาม 42 15 ชำนาญการ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

๑1 นางวนิดา  พลเยี่ยม 43 15 ชำนาญการ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

๑2 นางสาวอำมร  บุญรังษี 54 15 ชำนาญการ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

สอน
กลุ่ม
สาระ 
การ

เรียนรู้ 

ภาระ
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

๑3 นางสาวนัยนา  ปลอดบตุร 37 13 - ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

๑4 นางสาวขนิษฐา  เชาว์สมชาต ิ 38 13 - ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย ๒๐ 

๑5 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุพัตรา  กูแหม 28 2 - ค.บ. ภาษา-
อังกฤษ 

ปฐมวัย ๒๐ 

๑6 นางสาวปัทมา  ปาเนาะ 28 1 - ศษ.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ

ประเมินผล
การศึกษา 

ปฐมวัย ๘ 

  

2.2 พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู/้
ชั้น 

จ้างด้วย
เงิน 

ภาระ
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

๑ นางสาวสุกฤตา  ศรีโลธร ๔2 6 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย รายได้
เทศบาล 

๒๐ 

๒ นายพีระพล  ศรีธรรม ๒7 4 ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ปฐมวัย รายได้
เทศบาล 

๘ 

๓ นางสาววรกานต์  รัฐการ 26 2 ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ปฐมวัย รายได้
สถานศึกษา 

๒๐ 

๔ นายเอกกิจ  ภู่มาล ี 53 3 ศบ. ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต 

โขน รายได้
สถานศึกษา 

๑๖ 

๕ นางสาวกัญญา แสงอรุณ 29 3 ศษ.บ. นาฏศิลปไ์ทย
ศึกษา 

 นาฏศิลป ์ รายได้
สถานศึกษา 

๑๖ 

6 นายสันติชัย  สดุชาดา 27 1 ศษ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย รายได้
สถานศึกษา 

20 

7 นายสแตนเลย์  
เจมส์ ทอมส์สัน 

62 4 วท.บ. คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ รายได้
เทศบาล / 

รายได้
สถานศกึษา 

20 

8 นายจอร์น เด็คแลน  
แม็คมานัส 

39 1 ศศ.บ. ปรัชญาและ
ศาสนา 

ภาษาอังกฤษ รายได้
เทศบาล / 

รายได้
สถานศกึษา 

20 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู/้
ชั้น 

จ้างด้วย
เงิน 

ภาระ
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

9 นางเดโบร่าฮ์ แอน ฮลิ 50 1 ศศ.บ. สังคมศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ รายได้
เทศบาล / 

รายได้
สถานศกึษา 

20 

10 นางสาวชาร์ลอต เกรซ เร็ป
อิดซ์ 

26 1 ศศ.บ. การศึกษาท่ัวไป ภาษาอังกฤษ รายได้
เทศบาล / 

รายได้
สถานศกึษา 

20 

11 นางสาวรสกร  บุญขันธ ์ 27 ๒ ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี รายได้
สถานศึกษา 

๒๔ 

12 นายวิชัย  ประโมงกิจ ๓9 1 ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี รายได้
สถานศึกษา 

๒๔ 

 

2.3 พนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ตำแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขา 

ปฏิบัติ
หน้าท่ี 

จ้างด้วย
เงิน 

๑ นางสาวอัญชลี  ลิ่มศิลา 34 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

บธ.บ. บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

การเงิน เงินรายได้
เทศบาล 

๒ นางสาวยุพิน  ทองใหม่ 49 เจ้าหน้าท่ี
พัสด ุ

ปวช. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

พัสด ุ เงินรายได้
เทศบาล 

๓ นางสาวกิติยา  คงใหม ่ 29 เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

รป.บ. รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ธุรการ รายได้
สถานศึกษา 

๔ นางสาวรุ้งทิพย์ ชัยฤทธิพงศ์ 26 เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ธุรการ รายได้
สถานศึกษา 

 
 2.4 พนักงานจ้าง (ครูพี่เลี้ยง) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ตำแหน่ง 
วุฒิ 

การศึกษา 
สาขา 

ปฏิบัติ
หน้าท่ี 

จ้างด้วย
เงิน 

๑ นางรัตนาวดี  หมื่นปราบ ๖2 ครูพี่เลีย้ง ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

คร ู
พี่เลี้ยง 

รายได้
สถานศึกษา 

๒ นางวิไล  ธรรมกีรติวงศ ์ ๖2 ครูพี่เลีย้ง ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

คร ู
พี่เลี้ยง 

รายได้
สถานศึกษา 

๓ นางสาวเขมนิจ  ละม้าย 35 ครูพี่เลีย้ง อนุปริญญา ปฐมวัยศึกษา คร ู
พี่เลี้ยง 

รายได้
สถานศึกษา 
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2.5 พนักงานจ้าง (แม่ครัว / ภารโรง / แม่บ้าน / รปภ.) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา 
ปฏิบัติ
หน้าท่ี 

จ้างด้วย
เงิน 

๑ นางสาวอุษา  จินดา 46 หัวหน้า
แม่ครัง 

ป.6 - แม่ครัว เงินรายได้
เทศบาล 

๒ นางบัวลอย  นิจพันโธ 57 ผู้ช่วยแม่
ครัว 

ป.4 - แม่ครัว รายได้
สถานศึกษา 

๓ นางบุญยิ่ง  แซ่ตัน 70 ผู้ช่วยแม่
ครัว 

ป.4 - แม่ครัว รายได้
สถานศึกษา 

๔ นางศรัยฉัตร  คงพิบูลย ์ 57 ผู้ช่วยแม่
ครัว 

ม.6 - แม่ครัว รายได้
สถานศึกษา 

5 นางนิพร  พันธ์ทิพย์ 48 ผู้ช่วยแม่
ครัว 

ม.6 - แม่ครัว รายได้
สถานศึกษา 

6 นางวิลาวรรณ  ชุมจันทร ์ 53 ภารโรง ม.3 - นักการ
ภารโรง 

รายได้
สถานศึกษา 

7 นางบุญพานี  แซ่ตัน 63 แม่บ้าน ป.4 - แม่บ้าน รายได้
สถานศึกษา 

8 นายสุพรรณ  พวงผกา ๕5 เจ้าหน้าที
รักษา       
ความ

ปลอดภัย 

ม.๓ - รักษา
ความ

ปลอดภัย 

เงินรายได้
เทศบาล 

9 นายจำรสั  แซ่เต่อ ๕8 เจ้าหน้าที
รักษา        
ความ

ปลอดภัย 

ป.๖ - รักษา
ความ

ปลอดภัย 

เงินรายได้
เทศบาล 
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ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านงบประมาณ 

1. สถานะการคลัง 

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน 

3. ข้อมลูครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
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๑. สถานะการคลัง 
๑.๑  งบประมาณรายจ่าย 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ณ  วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  สถานศึกษามีสถานะการเงิน  
ดังนี้ 

  ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร  ทั้งสิ้น   จำนวน  1,967,458.55  บาท 
  ๑.๑.๒  เงินรายได้สะสม  ทั้งสิ้น   จำนวน  1,154,117.28  บาท 
      ๑.๑.๓  รายการกันเงินไว้  จำนวน 2 โครงการ จำนวน     813,341.27  บาท  
   (ภาษาอังกฤษ งวดที่ ๘ เป็นเงิน 284,746 บาท ,โครงการสอนดนตรี  
   ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นเงิน 528,595.27 บาท )  

๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา  และปีปัจจุบัน 
๒.๑  รายรับจริง  ท้ังสิ้น     จำนวน   10,667,535   บาท 

๒.๑.๑  รายได้ที่จัดหาเอง   จำนวน      4,655,800  บาท  
 ๑) ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษห้องปกติ จำนวน 1,068,000  บาท 
 2) ค่าจัดการเรียนการสอน ห้อง IEP. จำนวน    459,000  บาท 
 3) ค่าจัดการเรียนการสอนดนตรีฯ  จำนวน 1,046,200  บาท 
 4) ค่าจ้างครู และบุคลากร   จำนวน 1,038,000  บาท 
 5) ค่าจ้างแม่ครัว    จำนวน    400,000  บาท 
 6) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน อนุบาล 1 จำนวน     146,700  บาท 
 7) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน อนุบาล 2 จำนวน     105,600  บาท 
 8) ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว/ประจำตัวนักเรียน จำนวน     319,800  บาท 
 9) เงินบริจาค (ทุนการศึกษา)  จำนวน         7,000  บาท 
 10)  เงินกองทุน สปสช.   จำนวน       44,000  บาท 
 11)  รายได้อ่ืน ๆ    จำนวน       21,500  บาท 
๒.๑.๒ รายได้ที่ได้รับจากเงินอุดหนุน  จำนวน   4,053,735  บาท 
 ๑)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

     -    เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน  2,367,620 บาท 
     -    เงนิอุดหนุนสำหรับส่งเสริม  จำนวน     354,800 บาท 
          ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

-    เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน จำนวน  1,331,315  บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ 
     ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

 
 

 

 

ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
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๒.๑.3 รายได้ที่ได้รับจากเงินรายได้ของเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน   1,958,000  บาท 
                    

๒.๒  รายจ่ายจริง       ทั้งสิ้นจำนวน ๙,๕๑๓,๔๑๗.๗๒  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จำนวน 5,439,835.85  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จำนวน ๓,๒๔๗,๔๗๑.18  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จำนวน    ๖๐๐,๗๘๐.๐๙  บาท 
   ให้มีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาอาคารสถานที่  จำนวน    ๑๑๕,๔๔๑.๑๐  บาท 

 และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ 
 ต่อการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  เครือข่ายเข้มแข็ง  จำนวน    ๑๐๙,๘๘๙.๕๐  บาท 
 

๒.๓  ประมาณการรายได้  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

รายการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

รวมเป็นเงิน ภาคเรียนที่ 
2/61 

ภาคเรียนที่ 
1/62 

รายได้ที่โรงเรียนจัดหาเอง ๒,๕๕๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ 
1.  เงินบำรุงการศึกษา  เป็นเงนิ ๒,๕๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๑๘,๐๐๐.๐๐ ๕,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 
    1.1  ค่าสอนภาษาต่างประเทศ (ห้องปกติ) ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ ๓๘๓,๐๐๐.๐๐ 771,000.00 
    1.2  ค่าสอนภาษาต่างประเทศ (IEP.) ๔๓๒,๐๐๐.๐๐ ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ 918,000.00 
    1.3  โครงการดนตรีพัฒนาอัจฉริยภาพ ๕๕๙,๐๐๐.๐๐ ๕๖๑,๖๐๐.๐๐ 1,120,600.00 
    1.4  โครงการจัดหาครู และบุคลากร ๖๐๒,๐๐๐.๐๐ ๖๐๔,๘๐๐.๐๐ 1,206,800.00 
    1.5  ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียน ๒๑๐,๕๐๐.๐๐ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ 426,500.00 
    1.6  ค่าจ้างแม่ครัว ๒๑๐,๕๐๐.๐๐ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ 426,500.00 
    1.7  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องปกติ) ๑๒๑,๒๐๐.๐๐ ๑๑๙,๔๐๐.๐๐ 240,600.00 
    1.8  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้อง IEP. ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๓๑,๒๐๐.๐๐ 60,000.00 
2.  เงินอื่น ๆ   เป็นเงิน ๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ 
    2.1  เงินบริจาค ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 10,000.00 
    2.2  เงินกองทุน สปสช. ๐.๐๐ ๓๓๕,๐๐๐.๐๐ 335,000.00 
    2.3  เงินสนับสนนุจากชมรมผู้ปกครอง ๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ 65,000.00 
รายได้ที่เทศบาล ตั้งงบประมาณให้จากเงิน
อุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ 

๑,๙๖๙,๒๑๕.๐๐ ๑,๙๗๑,๓๓๐.๐๐ ๓,๙๔๐,๕๔๕.๐๐ 

1.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ อปท. ๑,๓๕๕,๒๖๐.๐๐ ๑,๑๖๘,๘๐๐.๐๐ ๒,๕๒๔,๐๖๐.๐๐ 
     เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา        
     1.1  เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ๑,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ 964,000.00 2,012,000.00 
     1.2  เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ  ๓๐๗,๒๖๐.๐๐ ๒๐๔,๘๐๐.๐๐ ๕๑๒,๐๖๐.๐๐ 
            การจัดการศึกษาท้องถิ่น       
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รายการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

รวมเป็นเงิน ภาคเรียนที่ 
2/61 

ภาคเรียนที่ 
1/62 

            1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๐.๐๐ 20,000.00 20,000.00 
            2.  เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ๐.๐๐ 16,800.00 16,800.00 
            3.  ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ๐.๐๐ 100,000.00 100,000.00 
            4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ๐.๐๐ 50,000.00 50,000.00 
            5.  SBMLD. ๒๕๓,๒๖๐.๐๐ 0.00 253,260.00 
            6.  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพตดิ ๐.๐๐ 18,000.00 18,000.00 
            7.  พัฒนาข้าราชการครู ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 54,000.00 
     1.3  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

๖๑๓,๙๕๕.๐๐ ๘๐๒,๕๓๐.๐๐ ๑,๔๑๖,๔๘๕.๐๐ 

           ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

      

            1.  ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ๔๔๗,๙๕๐.๐๐ ๔๐๙,๗๐๐.๐๐ ๘๕๗,๖๕๐.๐๐ 
            2.  ค่าหนังสือเรียน ๐.๐๐ ๙๖,๔๐๐.๐๐ ๙๖,๔๐๐.๐๐ 
            3.  ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕๒,๗๐๐.๐๐ ๔๘,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐,๙๐๐.๐๐ 
            4.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๐.๐๐ ๑๔๔,๖๐๐.๐๐ ๑๔๔,๖๐๐.๐๐ 
            5.  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑๑๓,๓๐๕.๐๐ ๑๐๓,๖๓๐.๐๐ ๒๑๖,๙๓๕.๐๐ 

สรุปประมาณการรายรับ ปี งปม. 2562 ๔,๕๒๑,๒๑๕.๐๐ ๔,๙๙๙,๓๓๐.๐๐ ๙,๕๒๐,๕๔๕.๐๐ 
 

 ประมาณการรายได้  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  เปรียบเทียบกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

ที ่ หมวดงบประมาณ 
รับจริง 

ปี  ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 
ปี  ๒๕๖๒ 

หมาย
เหตุ 

 ประมาณการรายรับ  10,667,535 9,520,545  
๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษา 2,367,620 2,012,000  
 โครงการอาหารกลางวัน 2,367,620 2,012,000  

๒ เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

354,800 512,060  

๒.๑ พัฒนาหลักสูตร 20,000 20,000  
๒.๒ เชื่อมต่อ Internet 16,800 16,800  
๒.๓ พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 100,000 100,000  
๒.๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000 50,000  
๒.5 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 18,000 18,000  
2.6 SBMLD. - 253,260  
2.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู - 54,000  
๓ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1,331,315 1,416,485  
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ที ่ หมวดงบประมาณ 
รับจริง 

ปี  ๒๕๖๑ 
ประมาณการ 
ปี  ๒๕๖๒ 

หมาย
เหตุ 

ในการจัดการศึกษาตั้งแค่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 796,750 857,650  
๓.๒ ค่าหนังสือเรียน 94,360 96,400  
๓.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน 94,760 100,900  
๓.๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 142,287 144,600  
๓.๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 203,158 216,935  
๔ เงินรายได้โรงเรียน 4,655,800 5,580,000  

๔.๑ ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษห้องปกติ 1,068,000 771,000  
๔.๒ ค่าสอนภาษาอังกฤษห้อง IEP 459000 918,000  
๔.๓ ค่าจ้างสอนดนตรีอัจฉริยะ 1,046,200 1,120,600  
๔.๔ ค่าจ้างครูพ่ีเลี้ยง 1,038,000 1,206,800  
๔.๕ ค่าจ้างแม่ครัว 400,000 426,500  
๔.๖ กิจกรรมพัฒนานักเรียนอนุบาล ๑ 146,700 127,500  
๔.๗ กิจกรรมพัฒนานักเรียนอนุบาล ๒ 105,600 113,100  
๔.8 กิจกรรมพัฒนานักเรียน IEP. - 60,000  
๔.9 ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว 319,800 426,500  

๔.10 เงินบริจาค (ทุนการศึกษา) 7,000 10,000  
๔.๑1 เงินกองทุน สปสช 44,000 335,000  
๔.๑2 รายได้อ่ืนๆ   21,500 65,000  

5 เงินรายได้เทศบาลนครภูเก็ต 1,958,000   -  
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3. ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

ที ่ รายการ 
หมายเลข
ครุภัณฑ์ 

ได้มา 

ใช้ประจำท่ี 

สภาพ 
หมาย
เหตุ 

อย่างไร เมื่อไร 
(วัน 

เดือน ปี) 

ปีท่ี ด ี ชำรุด 
ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 
Dell 

416/51
/2585 

งบประมาณ
ประจำปี 
2551 

15 พ.ค. 
2551 

11 ห้องธุรการ  - -   

2 เครื่อง
คอมพิวเตอร์  
ยี่ห้อ Dell 

416/51
/2590 

งบประมาณ
ประจำปี 
2551 

15 พ.ค. 
2551 

11 ห้องธุรการ -  - หน้าจอ 
เมาส์
และ
แป้นพิม
พ์ชำรุด  

3 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก        
ยี่ห้อ Acer รุ่น 
Aspire 4750G 

416/54
/0002 

งบประมาณ
ประจำปี 
2554 

1 มิ.ย. 
2554 

8 - - -    

4 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 
Lemel  รุ่น LMB 
- PCS 
4302042 

416/56
/4622 

งบประมาณ
ประจำปี 
2556 

14 ส.ค. 
2556 

5 - - -    

5 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 
Acer    รุ่น 
Veriton 
M2630G 

416/58
/6729 

งบประมาณ
ประจำปี 
2558 

30 พ.ย. 
2558 

3 ห้องธุรการ  - -   

6 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 
ยี่ห้อ  Lenovo  
รุ่น  V480 

416/58
/6730 

งบประมาณ
ประจำปี 
2558 

30 พ.ย. 
2558 

3 - - -    

7 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก        
ยี่ห้อ  Lenovo  
รุ่น  V480 

416/58
/6731 

งบประมาณ
ประจำปี 
2558 

30 พ.ย. 
2558 

3 งานอนามัย  - -   
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

ที ่ รายการ 
หมายเลข
ครุภัณฑ์ 

ได้มา 

ใช้ประจำท่ี 

สภาพ 
หมาย
เหตุ 

อย่างไร เมื่อไร 
(วัน 

เดือน ปี) 

ปีท่ี ด ี ชำรุด 
ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

8 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 
1 

416/59
/6949 

งบประมาณ
ประจำปี 
2559 

25 มี.ค. 
2559 

3 ห้องอนุบาล 
3/8 

 - -   

9 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ 
acer รุ่น Aspire 
Z3 - 451 

416/60
/7078 

เงินอุดหนุน 
DLIT. 

31 ม.ค. 
2560 

2 ห้องธุรการ  - -   

10 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ 
acer  รุ่น Aspire 
Z3 - 451 

416/60
/7079 

เงินอุดหนุน 
DLIT. 

31 ม.ค. 
2560 

2 ห้องธุรการ  - -   

11 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 
Acer 
รุ่น Veriton 
X4640G 

416/60
/0001 

งบสนับสนุน
จากเงิน
ชมรม
ผู้ปกครอง 

15 พ.ค. 
2560 

2 ห้องธุรการ  - -   

12 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 
Acer     
รุ่น Veriton 
X4640G 

416/60
/0002 

งบสนับสนุน
จากเงิน
ชมรม
ผู้ปกครอง 

15 พ.ค. 
2560 

2 ห้องวิชาการ  - -   

13 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
สำนักงาน  
ยี่ห้อ Lenovo 

416/61
/7358 

งบประมาณ
ประจำปี 
2561 

18 พ.ค. 
2561 

1 ห้องธุรการ  - -   

14 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
สำนักงาน  
ยี่ห้อ Lenovo 

416/61
/7359 

งบประมาณ
ประจำปี 
2561 

18 พ.ค. 
2561 

1 ห้องวิชาการ  - -   

15 เครื่อง
คอมพิวเตอร์               
ยี่ห้อ Lenovo 

- บริจาค - 4 ห้องธุรการ  - -   
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

ที ่ รายการ 
หมายเลข
ครุภัณฑ์ 

ได้มา 

ใช้ประจำท่ี 

สภาพ 
หมาย
เหตุ 

อย่างไร เมื่อไร 
(วัน 

เดือน ปี) 

ปีท่ี ด ี ชำรุด 
ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

16 เครื่อง
คอมพิวเตอร์               
ยี่ห้อ Lenovo 

- บริจาค - 4 ห้องธุรการ -  - จอภาพ
ชำรุด 

17 เครื่อง
คอมพิวเตอร์               
ยี่ห้อ acer 

- งบประมาณ
ประจำปี 
2561 

14 ส.ค. 
2561 

1 ห้อง
ภาษาอังกฤษ 
อ.2 

 - -   

18 เครื่อง
คอมพิวเตอร์               
ยี่ห้อ acer 

- งบประมาณ
ประจำปี 
2561 

14 ส.ค. 
2561 

1 ห้อง
ภาษาอังกฤษ 
อ.3 

 - -   

19 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
Atec จำนวน 38 
เครื่อง 

416/61
/7486 - 
7523 

งบประมาณ
ประจำปี 
2561 

9 พ.ย. 
2561 

2 ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

 - -  

20 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ 
acer รุ่น 
TMP249-
G2_M-55ST 
จำนวน 20 
เครื่อง 

- งบประมาณ
ประจำปี 
2562 

31 พ.ค. 
2562 

1 ห้องเรียน  - -  
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ตอนที่ 5 ข้อมูลด้านบริหารทั่วไป 

1. ข้อมลูทุนการศึกษา 

2. ข้อมลูนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย ์

3. ข้อมลูภาวะโภชนาการนักเรียน 

4. ข้อมลูอาคารสถานที่ 

5. ข้อมลูสภาพชุมชนโดยรวม 

6. ข้อมลูรายนามคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

7. ข้อมลูรายนามคณะกรรมการบริหารชมรม
ผู้ปกครอง 
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สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 
  
1. ข้อมูลทุนการศึกษา 
 
 ข้อมูลทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ เมื่อปีการศึกษา 2560 โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ประพฤติดีมีจิตสาธารณะ  จำนวน  73  ทุนๆ  ละ  1,000  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
เป็นเงิน 
( บาท ) 

หมายเหตุ 

1 ทุนการศึกษานักเรียนขาดแขนทุนทรัพย์  จำนวน  20  ทุนๆ  ละ  1,000  
บาท 

20,000.-  

2 ทุนการศึกษาสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต จำนวน  3  ทุนๆ  ละ  2,000  บาท 6,000.-  
 รวม  23  ทุน 26,000.-  

 
2. ข้อมูลนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 
 ข้อมูลนักเรียนที ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2562 โดยการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
(คน) 

ร้อยละ 

481 7 1.46 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับ เลขประจำตัวนักเรียน สถานภาพนักเรียน 
1 เด็กหญิงสุรางคนา สงกลับ อ.2/5 2973 ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2 เด็กชายณภัทร แสงวิเชียร อ.2/6 2976 ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3 เด็กชายธฤทธิ์ธาดา จินดามัยกุล อ.3/4 2575 ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
4 เด็กหญิงพิชญา เพ็ชรบูรณ์ อ.3/4 2589 ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
5 เด็กชายพัชรากร อารีย์พงศ์ อ.3/4 2639 ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
6 เด็กหญิงปฐมพร จิตคง อ.3/4 2618 ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
7 เด็กหญิงรินดา โสดาบัน อ.3/4 2653 ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 
 
 
 

ตอนที่ 5 ข้อมูลด้านบริหารทั่วไป 
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สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

3. ข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
 
 ข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562 
 
น้ำหนักตามเกณฑ์อาย ุ

     

ช่วงชั้น นักเรียนทั้งหมด มากกว่า
เกณฑ ์

ค่อนข้างมาก ตาม
เกณฑ ์

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อยกว่า
เกณฑ ์(ชั่ง นน. ,วัด ส่วนสูง 

เรียบร้อย) 
อนุบาล 481 46 12 364 30 29 

ร้อยละ 9.56 2.49 75.68 6.24 6.03 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ

ช่วงชั้น นักเรียนทั้งหมด มากกว่า
เกณฑ ์

ค่อนข้างมาก ตาม
เกณฑ ์

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อยกว่า
เกณฑ ์(ชั่ง นน. ,วัด ส่วนสูง 

เรียบร้อย) 
อนุบาล 481 14 18 378 36 35 

ร้อยละ 2.91 3.74 78.59 7.48 7.28 
น้ำหนักตามเกณฑส์่วนสูง 

ช่วงชั้น นักเรียนทั้งหมด มากกว่า
เกณฑ ์

ค่อนข้างมาก ตาม
เกณฑ ์

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อยกว่า
เกณฑ ์(ชั่ง นน. ,วัด ส่วนสูง 

เรียบร้อย) 
อนุบาล 481 54 39 339 25 24 

ร้อยละ 11.23 8.11 70.48 5.20 4.98 
 
4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

4.1 ข้อมูลอาคารสถานที่  
ข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 มีอาคารเรียนทั้งสิ้น                       

3  หลัง สนามเด็กเล่น 1 สนาม ดังนี้ 
 
 

 

อาคาร 1 
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สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

อาคาร 2 

อาคาร 3 

สนามเด็กเล่น 
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4.2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากอาคาร 
4.2.1 แผนผังการใช้ประโยชน์ อาคารเรียน 1 

อาคาร คสล. 2 ชั้น 10 ห้องเรียน งบประมาณ 9,740,000.- บาท สร้างเมื่อปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 ส่งมอบวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ใช้งานครั้งแรกเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 
 

ชั้นที่  ห้องที่ ประโยชน์ใช้สอย ชั้นเรียนที่ใช้สอย 
ชั้น 1 ห้องท่ี 1 (111) ร้านค้าสวัสดิการ อนุบาล 2  และอนุบาล 3 
 ห้องท่ี 2 (112) ห้องพัสดุ  

 ห้องท่ี 3 (113) ห้อง Cooking อนุบาล 2  และอนุบาล 3 
 ห้องท่ี 4 (114) ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา อนุบาล 2  และอนุบาล 3 

 ห้องท่ี 5 (115) ห้องนาฏศิลป์ อนุบาล 2  และอนุบาล 3 
 ห้องน้ำห้องส้วม ส้วมชักโครก 4 ที่ 

ที่ปัสสาวะชาย 1 ที่ 
ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป 

 อ่างล้างหน้า แปรงฟัน ล้างหน้า แปรงฟัน 

ก๊อก จำนวน 15 หัวก๊อก 
อนุบาล 2  และอนุบาล 3 

ชั้น 2 ห้องท่ี 1 (121) ห้องดนตรี อนุบาล 2  และอนุบาล 3 
 ห้องท่ี 2 (122) ห้องมัลติมีเดีย อนุบาล 2  และอนุบาล 3 
 ห้องท่ี 3 (122) ห้องวิทยาศาสตร์ อนุบาล 2  และอนุบาล 3 
 ห้องท่ี 4 (123) ห้องพยาบาล อนุบาล 2  และอนุบาล 3 
 ห้องท่ี 5 (124) ห้องนาฏศิลป์โขน อนุบาล 2  และอนุบาล 3 

 

 
 
 
 
 

 



55 
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สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

4.2.2 แผนผังการใช้ประโยชน์  อาคารเรียน 2 

อาคาร คสล. 3 ชั ้น  10 ห้องเรียน   สร้างเมื ่อปี พ.ศ. 2557  เข้าใช้งานเมื ่อวันที่                         
9 พฤษภาคม 2558 
 

ชั้นที่  ห้องที่ ประโยชน์ใช้สอย ชั้นเรียนที่ใช้สอย 
ชั้น 1 ห้องท่ี 1 (211) ห้องประกอบอาหาร  
 ห้องท่ี 2 (212) ห้องศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย  อนุบาล 2 และอนุบาล 3 
 ห้องท่ี 2 (213) ห้องสมุด อนุบาล 2 และอนุบาล 3 

ชั้น 2 ห้องท่ี 1 (221) ห้องเรียน อนุบาล 3/1 
 ห้องท่ี 2 (222) ห้องเรียน อนุบาล 3/2 
 ห้องท่ี 3 (224) ห้องเรียน อนุบาล 3/3 
 ห้องท่ี 4 (223) ห้องวิชาการ  
 ห้องท่ี 5 (225) ห้องภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 

ชั้น 3 ห้องท่ี 1 (231) ห้องเรียน อนุบาล 3/4 

 ห้องท่ี 2 (232) ห้องเรียน อนุบาล 3/5 

 ห้องท่ี 3 (233) ห้องเรียน อนุบาล 3/6 

 ห้องท่ี 4 (234) ห้องเรียน อนุบาล 3/7 

 ห้องท่ี 5 (235) ห้องเรียน อนุบาล 3/8 
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4.2.3 แผนผังการใช้ประโยชน์  อาคารเรียน 3 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559 เข้าใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  

2560 
 

ชั้นที่  ห้องที่ ประโยชน์ใช้สอย ชั้นเรียนที่ใช้สอย 
ชั้น 1 ห้องท่ี 1 (311) ห้องธุรการ  
 ห้องท่ี 2 (312) ห้องประชุม  

ชั้น 2 ห้องท่ี 1 (321) ห้องเรียนอนุบาล อนุบาล 2/1 
 ห้องท่ี 2 (322) ห้องเรียนอนุบาล อนุบาล 2/2 
 ห้องท่ี 3 (323) ห้องเรียนอนุบาล อนุบาล 2/3 
 ห้องท่ี 4 (324) ห้องเรียนอนุบาล อนุบาล 2/4 
ชั้น 3 ห้องท่ี 1 (331) ห้องเรียนอนุบาล อนุบาล 2/5 
 ห้องท่ี 2 (332) ห้องเรียนอนุบาล อนุบาล 2/6 
 ห้องท่ี 3 (333) ห้องเรียนอนุบาล อนุบาล 2/7 
 ห้องท่ี 4 (334) ห้องเรียนอนุบาล อนุบาล 2/8 
ชั้น 4 ห้องท่ี 1 (341) ห้องภาษาอังกฤษ อนุบาล 2 
 ห้องท่ี 2 (342) ห้องผู้อำนวยการ   
 ห้องท่ี 3 (343) ห้องคอมพิวเตอร์ อนุบาล 2 และอนุบาล 3 

 ห้องท่ี 4 (344) ห้อง DLTV อนุบาล 2 และอนุบาล 3 
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5. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 
 สภาพช ุมชนรอบบร ิ เวณโรงเร ียนม ีล ักษณะ เป ็นช ุมชนเม ืองค ่อนข ้างแออ ัด ม ีประชากร           
ประมาณ ๓,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และชุมชน
ซอยต ้นโพธ ิ ์  อาช ีพหล ักของช ุมชน ค ือ ร ับจ ้าง และค ้าขายทั ่ว ไป ส ่วนใหญ่น ับถ ือศาสนาพ ุทธ              
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีถือศีลกินผัก และประเพณีพ้อต่อ 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 473,490.38 บาท 
 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นจุดศึกษา                 
ให้กับโรงเรียนตลอดจนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน  ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง         
และค้าขายทั่วไป การให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาจึงมีข้อจำกัดด้านเวลา 
 
6. ข้อมูลรายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 
 

ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง 
นายเธียรศักดิ์  สันติกยาวกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางเฉลิมรัตน์  ดิลกแพทย์ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นายสมบูรณ์  สุคตันตาภรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายอนันต์เทพ  นาวี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายธรากร  เหล็กกล้า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายฐิรดิช  สุสิทธิโชต ิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายวิศาล  สบายจิตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายสมบูรณ์  ดิลกมกรพงศ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายทวิชา  ประดิษฐ์ลาภ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายจำเริญ  แซ่ตัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายธีระ  เจี่ยสกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางบุญศรี  แซ่อ๋อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางสาวดารณี  ขันติพิพัฒน์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายชาญชัย  ตัณฑวชิระพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางพวงศรี แซ่ตัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูม ิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเลขานุการ 
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7. ข้อมูลรายนามคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต              
รุ่นที่  10 

 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 ทพ. ประวิทย์ วีรสัตยานนท์ ประธานชมรมผู้ปกครอง รุ่นที่ 10 
2 นายสมเดช  บิลรอโสย รองประธาน 
3 นายธีรศักดิ์ บุญญาภินิหาร รองประธาน 
4 นายสุรัติ  ทองบัว รองประธาน 
5 นางสาวดรุณี  สัตมัน รองประธาน 
6 นางสาวณัฐฌา สกุลเทพ เลขานุการ 
7 นางสาวณัฐฏฐ์วรัตน ์ บุญปีติชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
8 นางสาวนาฎรพี ทองดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
9 นางสาวไท่ฟาง แซ่หลิว เหรัญญิก 

10 นางสาวมาริสา ฮ่ันโผ้ง ผู้ช่วยเหรัญญิก 
11 นายวาทิต มั่นธรรมนุสรณ์ ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม 
12 นางวิลาสินี สืบเหล็ก ผู้ช่วยฝ่ายสวสัดิการและปฏิคม 
13 นางสาวสุนันทา คงรักษา ผู้ช่วยฝ่ายสวสัดิการและปฏิคม 
14 นางสาวสุพัฒตรี กาญจนวิวิญ ฝ่ายกิจกรรม 
15 นางสาววอมรรัตน์ กาเยาว์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม 
16 นายภูดิส สงทิพย์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม 
17 นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย ฝ่ายวิชาการ 
18 นายองอาจ จิตเกลี้ยง ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
19 นางสาววรรณรักษ์ ทามนต์ ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
20 นางสาวจุรีรัตน์ ใจสมุทร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
21 นางสาวเยาวลักษณ์ ปะจันทบุตร ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
22 นางจุลี สุภาถาวรจิต คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
23 นายอิศเรศ ชัยปรีดา คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
24 นางสาวอัญชลี ผ่องใส คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
25 นางสาวสารีฟ๊ะ มุนาแมะ คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
26 นายนิวัตน์ รัตนพันธ์ คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
27 นายสาธิต วินิชกุล คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
28 นายวิรัช งานแข็ง คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
29 นายธเนตร ปิ่นแก้ว คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
30 นายวีรยุทธ อนันตรุจกุล คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
31 นางสาวรฐา พลธรรม คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
32 นางสาวอโนทัย สันสำราญ คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
33 นางสาวศุภนิดา พรมชาติ คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
34 นางสาวดวงฤดี บัวหลวง คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
35 นางสาววาลิกา สามารถ คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
36 นางสาวมนฤดี ฤกษ์ถลาง คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
37 นางสาวสุพิกุล พรหมจันทร์ คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
38 นายสาโรจน์ สุคันธรส คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
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ตอนที่ 6 ข้อมูลผลงานดีเด่น 
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1.  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  จากการแข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย   ในมหกรรม                     
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี  2560  เมื่อวันที่  4 สิงหาคม  2556  ณ  อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็ค                      
เมืองทองธานี 
   

   

 2.  รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนอนุบาลน่าอยู่ปลอดโรคดีเด่น  จังหวัดภูเก็ต  ประจำปี  2556 
 

 

ตอนที่ 6 ผลงานดีเด่น 
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 3.  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านปฐมวัย  คะแนนรวม  96.73  
คะแนน  และได้ระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้ 
 

 
 

 4.  รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย  ระดับปฐมวัย  (ชาย)  ประจำปีการศึกษา  2558                          
จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต 
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 5.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเริงเล่นเต้นแดนเซอร์  จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  “หาดใหญ่
วิชากร”  ระดับภาคใต้  ครั้งที่  12  ประจำปี  2559 
 

 
 

 6.  รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย  ระดับปฐมวัย  (หญิง)  ประจำปีการศึกษา  2559                          
จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต 
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 7.  รางวัลชนะเลิศการประกวดเล่าน ิทาน  ระดับช ั ้นอนุบาล  งานประเพณีลอยกระทง                          
ประจำปี  2559 
 

 
 

 8.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อเลโก้  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  “นครภูเก็ตวิชาการ  
2017”  ประจำปีการศึกษา  2559 
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 9.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเร ิงเล่นเต้นแดนเซอร์  จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ                       
“นครภูเก็ตวิชาการ  2017”  ประจำปีการศึกษา  2559 
 

 
 

 10.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานปฐมวัย  จากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้                  
ครั้งที่  13  ประจำปี  2560  "สุราษฎร์ธานี  เมืองคนดีวิชาการ"   ประจำปี  2560 
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 11.  รางว ัลรองชนะเล ิศอ ับด ับ 2 จากการเข ้าร ่วมการแข ่งข ันท ักษะภาษาอ ังกฤษ                         
Wings Musical Storytelling Contest ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่                  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 

1.  เด็กชายประกาศน ธนกฤตกันต์กร 
2.  เด็กชายภณัฐ ตั้งสิริมิตร 
3.  เด็กหญิงสุกัญญา แก้วเจือ 
ผู้ฝึกซ้อม 
1.  นางสุวรรณา วิลเลี่ยมส์ 
2.  Ms.Liza Kuypers 
3.  นาวสาววรกานต์ รัฐการ 
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 12.  รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานปฐมวัย  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ                 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้  ประจำปี ๒๕๖๑“สมิหลาวิชาการ”  เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2561  ณ  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 
 1. เด็กชายธนกฤต คำอ่อน 
 2. เด็กหญิงพิชญนันท์ มุ่งดี 
 3. เด็กชายรัชชานนท์ แซ่ลิ่ม 
 ผู้ฝึกซ้อม 
 1. นางชฎาพร ทวิสุวรรณ 
 2. นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมอืง 
 3. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพัตรา กูแหม 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 13.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดินตัวหนอน ระดับปฐมวัย การแข่งขันทักษะ          
ทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้  ประจำปี ๒๕๖๑“สมิหลาวิชาการ”   
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ณ  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 1. เด็กชายณัฐพงศ์ ยิ้มแก้ว 
 2. เด็กชายโกศล วชิรสกุลวงศ์ 
 3. เด็กชายอิทิมล วิจิตรเจริญกุล 
 4. เด็กชายศักดิ์นฤน อินทรคุ้ม 
 5. เด็กชายขจรศักดิ์ ชาวดง 
 6. เด็กชายกิตติธัช แซ่ท่อง 
 7. เด็กชายชวโรจน ์ไปยา 
 8. เด็กชายณัฐกร ยุคุณธร 
 9. เด็กชายสุทธิวัฒน์ สอสกุล 
 10. เด็กชายพงศภัค บานเย็น 
 11. เด็กชายศุภสิน เงินแท่ง 
 12. เด็กหญิงณริพร ฤทธิชัย 
 ผู้ฝึกซ้อม 
 1. นางรัตนาวดี หมื่นปราบ 
 2. นางสาวจุรี ไสยรินทร ์
 3. นางสาวจันทนา ทรัพเจริญวงศ์ 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 14. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ระดับปฐมวัย การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้  ประจำปี ๒๕๖๑“สมิหลาวิชาการ”                    
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ณ  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 
 1. เด็กหญิงนรารัตน์ เวชสิทธิ ์
 2. เด็กหญิงกมลทิพย์ สุวรรณมณี 
 3. เด็กหญิงรัตนาพร ฝายแก้ว 
 4. เด็กหญิงมณฑกาญจน์ หมั่นกิจ 
 5. เด็กหญิงลภัสรดา แสงใหญ่ 
 6. เด็กหญิงพิชามญชุ์ โครตธรรม 
 7. เด็กหญิงอรกาญ ชัยปรีดา 
 8. เด็กหญิงณัชณิชา ขอกิตติไพบูลย์ 
 9. เด็กหญิงรสิกานต์ อันทรังสรรค์ 
 10. เด็กหญิงกัลยารัตน์ รอดงาน 
 11. เด็กหญิงรินรดา แก้วระคน 
 12. เด็กหญิงเปรมฤดี ไม้แพ 
 ฝึกซ้อมโดย 
 1. คุณครูกัญญา แสงอรุณ 
 2. คุณครูเขมนิจ ละม้าย 
 3. คุณครูจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์ 
 4. คุณครูเอกกิจ ภู่มาลี 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

15. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการต่อเลโก้ ระดับปฐมวัย  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ                 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้  ประจำปี ๒๕๖๑“สมิหลาวิชาการ”  เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2561  ณ  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 
 1. เด็กชายฐานวัฒน์ อินทร์ประหยัด 
 2. เด็กหญิงกันต์สินี จันทร์ตระกูล 
 3. เด็กชายโพธิวัฒน์ โกยธนาคม 
 ผู้ฝึกซ้อม 
 1. นางสาวแววเดือน ชัยวิเศษ 
 2. นางพวงศรี แซ่ตัน 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดินตัวหนอน ในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ เทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 
 1. เด็กชายศักดิ์นฤน อินทรคุ้ม 
 2. เด็กชายสุทธิวัฒน์ สอสกุล 
 3. เด็กชายโกศล วชิรสกุลวงศ์ 
 4. เด็กชายชวโรจน์ ไปยา 
 5. เด็กชายกิตติธัช แซ่ท่อง 
 6. เด็กชายพงศภัค บานเย็น 
 7. เด็กชายณัฐพงศ์ ยิ้มแก้ว 
 8. เด็กชายโชคดี ขุนทองพุ่ม 
 9. เด็กชายศุภสิน เงินแท่ง 
 10. เด็กชายณัฐกร ยุคุณธร 
 11. เด็กหญิงณริพร ฤทธิชัย 

ผู้ฝึกซ้อม 
 1. นางรัตนาวดี หมื่นปราบ 
 2. นางสาวจุรี ไสยรินทร์ 
 3. นางสาวจันทนา ทรัพเจริญวงศ์ 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 17. รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล Siam i-Edu English 
Storytelling Contest 2019 
 รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล Siam i-Edu English Storytelling 
Contest 2019 “จับไมค์ เล่าเรื่อง ร้อง เล่น เต้นรำ แบบฉบับคิดส์บราวน์วิงส์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 
2562 ณ ห้องหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงนรารัตน์ เวชสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา รัตน์สราภรณ์ 
3. เด็กชายธรรศ พิมพ์หาญ 
4. เด็กหญิงลภัสรดา นีรขันธ์ 
ฝึกซ้อมโดย 
1. ว่าที่ ร.ต. หญิงสุพัตรา กูแหม 
2. นางสาววรกานต์ รัฐการ 
3. Mr. Thomas Richard Gilbey 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 18. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานปฐมวัย ระดับประเทศ ในงานมหกรรม    
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1.  เด็กหญิงกมลสิริ ตื้อหล้า  
2.  เด็กชายณัฐวรรธน์ เอ่ียมสิน  
3.  เด็กหญิงณิชาภา ภัทระกิจเจริญ 
ฝึกซ้อมโดย 
1. นางชฎาพร ทวิสุวรรณ 
2. นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมือง 
3. ว่าที่ ร.ต. หญิงสุพัตรา กูแหม 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 19. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย ระดับประเทศ                 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เอียบ  
2. เด็กหญิงพีชญา ยุคุณธร  
3. เด็กหญิงณิชา เพื่อนรักษ์  
4. เด็กหญิงนุชนพิน ศุภรนิมิตโยธิน 
5. เด็กหญิงพรรณรมล เส้งตั้น  
6. เด็กหญิงพัสจ์พิสสรา ใจสมุทร  
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์ เพชรสงค์  
8. เด็กหญิงแพรววนิต พฤกษารักษ์  
9. เด็กชายชนกันต์ ยุคุณธร  
10. เด็กชายปวรรุจ ยุคุณธร  
11. เด็กชายพัชรากร อารีย์พงศ์ 
ฝึกซ้อมโดย 

 1. คุณครูกัญญา แสงอรุณ 
 2. คุณครูเขมนิจ ละม้าย 
 3. คุณครูจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์ 
 4. คุณครูเอกกิจ ภู่มาลี 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเกต็ 

คณะทำงาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
๑. นางภัททิรา   สุวรรณรัฐภูม ิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๒. นางสาวปาล์มวรรณ  อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
๑. นางสาวคันธารัตน์  ช่วยเมือง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒. นางชฎาพร   ทวิสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
๓. นางพวงศรี   แซ่ตัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร 
๔. นางจรรจุรีย์   คล้ายเถาว์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๕. นางสาวขนิษฐา  เชาว์สมชาติ หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๖. นายพีระพล   ศรีธรรม  หัวหน้างานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้จัดทำเอกสาร 
๑. นายพีระพล   ศรีธรรม  หัวหน้างานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 


