บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียน บ้านบางเทา อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต / สพฐ. / กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป
สถานที่ตั้งโรงเรียน ที่อยู่ 103 ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
TEL. 076-324134 FAX. 076-324134
Website http://banbangtao.ac.th/

E Mail banbangtao@hotmail .com

อานาจหน้าที่ของโรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
โครงสร้างการบริหาร

เขตพื้นที่บริการด้านการศึกษา (พื้นที่บริการของโรงเรียน)
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบางเทา
หมู่ที่
2
3
5

ชื่อหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด
บ้านบางเทา
บ้านบางเทา
บ้านบางเทา

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน) แยกรายชั้น

ชั้น/เพศ
อบ.1
อบ.2
อบ.3
รวม อบ.
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวมมัธยมต้น
รวมทั้งหมด

ชาย
หญิง
รวม
5
14
19
29
30
59
31
33
64
65
77
142
68
58
126
49
58
107
68
54
122
47
56
103
47
40
87
62
42
104
341
308
649
30
34
64
29
35
64
26
16
42
85
85
170
491
470
961
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ห้องเรียน
1
2
2
5
3
3
3
3
3
3
18
2
2
2
6
29

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 (รายชื่อบุคลากร พร้อมเบอร์โทร Email ) ทุกคน
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านบางเทา ปีการศึกษา 2561
ที่
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

ชื่อ - สกุล
นายอุทัย เทศทิศ
นางจิรานี สาราญ
นางสารวย เทพพิกุล
นางผุสดี สุนธารักษ์
นายไพรัช นุ่นรักษา
นางจรัสศรี ผสมทรัพย์
นางวิภาวดี ดาสอน
นางสาวเกศินี พิชิตสูงเนิน
นางสาวสุภารัตน์ รัตนพงษ์
นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝาก
นางสาวพัชรี เหล็กเพ็ชร
นางสาวอภิรดี หวังแก้ว
นายมนตรี สุวรรณหงษ์
นางสาวมนทิรา บัวชูก้าน
นางสาวภูริมาศ ศรีทอง
นายธีรพร นิลฉิม
นางสาวฝาตีม๊ะ มัจฉา
ว่าที่ร้อยตรี ศิริโฉม หนูเปีย
นางจันทนา มะลิพันธ์
นายจักรพันธ์ นิลฉิม
นางพนารัตน์ เพชรบางโกระ
นายวรรณนุรักษ์ ประโยชน์
นายธนพจน์ นาคชัยเนรมิต
นางสาวอริญญา สาบวช
นางอรชภรณ์ ภิรมรส
นางแก้วใจ นวนอ่อน
นางสาวรอฉีด๊ะ ปักสิน
นายวันเฉลิม ภิรมย์
นางสาวศิวาพร วาระเพียง
นางสาวอรอุมา เรืองเดช

เบอร์โทร

E-mail

092-2160839
081-9700599
089-1965415
086-2743064
084-0530442
087-3868371
062-2599165
086-3320644
095-4137348
098-0136528
089-9944072
062-3624559
094-5919214
089-6492964
095-2723946
091-8248346
084-3439953
086-9569467
089-2902066
096-6546663
093-6911817
099-2519161
081-8879290
099-9591085
081-6937128
085-7976913
098-7429987
083-6342421
093-4760990
080-8686538

utaithetthit gmail.com
faha.namiroh@gmail.com
ngernfun@hotmail.com
Anvana_24@hotmail.com
krulek@ gmail.com
Cherlux2515@hotmail.com
tan4515758@hotmail.com
kesinee,nick@gmail.com
Misstee1965@gmail.com
Ekaluk.jan@gmail.com
sumelee1@yahoo.com
Wangkaew4559@gmail.com
Montri.montri2@gmail.com
Butterfily_baby@hotmail.com
Phurimart25241981@gmail.com
t.0918248346@gmail.com
Fama_matcha@hotmail.com
Sirichome07@gmail.com
Juntana2553@hotmail.com
jakkapanninchim@gmail.com
Panarut13@gmail.com
wannurak27@hotmail.com
xminaaminightx@hotmail.com
Amnany.baby@gmail.com
orachapornsuksawat@gmail.com
Pooy_2530@hotmai.com
Rocheedah.9041@gmail.com
krubeer12082531@hotmai.com
Siwaporn1901@gmail.com
Onuma24012530@gmail.com

ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื่อ - สกุล
นางสาวอภิญญา ชุมแดง
นางสาวศิวรา อิศรเดช
นางสาวต่วนราฮายา อับดุลบุตร
นางสาวบุศรารินทร์ ขอเสริมศรี
นางสาวนฤมล หมาดเส็ม
นางสาวกัลยา สุเหร็น
นางสาวจินดา หนูขาว
นางสาวภาวิดา คงนาม
นางสาวกนกวรรณ ใจเที่ยงตรง
นางสาวอนุสรา สิทธิรักษ์
นางจุฑามาศ โชคเกื้อ
นางสาวรูสหน๊ะ แต
นายดนุโชติ บ้านควน
นางสาวพรทิพย์ เชาวแพทย์
นางสาววิไลวรรณ แพ่งมะลิกาญ
นายเชาวลิต จันทร์ฝาก
นางสาววรรณิษา หัสนีย์
นายสมศักดิ์ ก้องวุฒิเวทย์
นางมุกดาวรรณ ลามะนิตย์
นางสาวเสาวนีย์ อาลิเอ
นายวิชาญ เชื้อสมัน
นางพิกุล สายสี
นายจิรพงษ์ อรุณรัตน์

เบอร์โทร
098-0578930
061-5698432
061-2296325
083-6329567
093-6857394
099-7026343
084-0777236
028-4186379
089-4672792
081-4941263
080-6975723
085-6412976
082-8017805
062-1696645
063-5478058
064-8541932
081-0901613
089-4751129
089-5108491

E-mail
Apinya.2536.17@hotmail.com
mynameiseye@outlook.co.th
tuan.rahaya@hotmail.com
sortiankhosermsri@gmail.com
raiindy552@gmail.com
Anlaya110234@gmail.com
jindanote3@gmail.com
Tatong_tt@live.com
poring22@hotmail.co.th
Anusrapop19@gmail.com
Juthamas.kd@gmail.com
rusnah290361@gmail.com
Danuchot19@gmail.com
Namfonfon4524@gmail.com
keena2543@gmail.com
Chao.bangtao@hotmail.com
Nangdah-5242@hotmail.com

ข้อมูลเปรียบเทียบจานวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น 3 ปี ย้อนหลัง
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3

จานวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
23
61
67
102
80
89
92
106
80
48
63
50

จานวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2560
35
56
58
107
115
104
83
98
95
66
49
45

จานวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
19
59
64
126
107
122
103
87
104
64
64
42

กราฟแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบจานวนนักเรี ยนแยกตามระดับชัน้ 3 ปี ย้ อนหลัง
โรงเรียนบ้ านบางเทา ปี การศึกษา 2559-2561
140
120
100
80
60
40
20
0

ปี การศึกษา 2559

ปี การศึกษา 2560

ปี การศึกษา 2561

ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ตามประเภทความด้อยโอกาส
ปีการศึกษา 2561
ประเภทความด้อยโอกาส
นักเรียนด้อยโอกาส
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน
เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ
เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กอยู่ในสถานพินิจและ
คุ้มครองแรงงาน
เด็กเร่ร่อน
ผลกระทบจากเอดส์
ชนกลุ่มน้อย
เด็กถูกทาร้ายทารุณ
เด็กยากจน
เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพ
ติด
กาพร้า
ทางานรับผิดชอบตนเอง
และครอบครัว
อื่นๆ

51
-

394
-

129
-

574
-

ร้อยละของ
นักเรียนทั้งหมด
59.73
0.00
0.00
0.00
0.00

50
-

379
-

121
-

550
-

0.00
0.00
0.00
0.00
57.23
0.00

1
-

14
-

8
-

23
-

2.40
0.00

-

-

-

-

0.00

ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

รวม

ผลการดาเนินงาน
ด้านคุณภาพ
เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2560 โรงเรียนบ้านบางเทา 2 ปีย้อนหลัง
แผนภูมิเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559-2560 โรงเรียนบ้านบางเทา
50
40
30
20
10
0

t47.06
t40.17

ด้านภาษา

t31.81t30.07

ด้านคานวณ
ปีการศึกษา ๒๔๔๖

t41.76t38.46

ด้านเหตุผล

t37.91t38.53

รวมความสามารถทั้ง ๓
ด้าน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

จากกราฟจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2560 ในภาพรวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านภาษามีผลการประเมินเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ด้านคานวณ ลดลงร้อย
ละ 1.74 และด้านเหตุผล ลดลงร้อยละ 3.3

คณิ ต ศาสตร์

ภาษาอั ง กฤษ

วิ ท ยาศาสตร์

t35.35

t34.42

t36.16

t37.92

t31.34

t26.38

t28.43

ภาษาไทย

t31.10

ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2559-2560
โรงเรี ย นบ้ า นบางเทา
๒๕๕๙ ๒๕๖๐

t42.78

t44.95

เปรียบเทียบผลการประเมินการผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2559-2560 โรงเรี ย นบ้ า นบางเทา

ภาพรวม ๔
วิ ช า

จากกราฟจะเห็ น ได้ ว่า ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2560 ในภาพรวม 4 วิชา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.93 เมื่อพิจารณาเป็น
รายวิชาพบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.67 วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.96
วิชาภาษาไทยลดลงร้อยละ 2.17 และ วิชาวิทยาศาสตร์ลดลงร้อยละ 1.76

ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2559-2560 โรงเรี ย นบ้ า นบางเทา

t42.37
t42.71

ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2559-2560
โรงเรี ย นบ้ า นบางเทา
t31.39
t29.28

คณิ ต ศาสตร์

t32.84
t27.66

ภาษาไทย

๒๕๖๐

t27.32
t27.41

t23.01
t19.32

๒๕๕๙

ภาษาอั ง กฤษ

วิ ท ยาศาสตร์

ภาพรวม ๔ วิ ช า

จากกราฟจะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ปีการศึกษา 2559-2560 ในภาพรวม 4 วิชา ลดลง ร้อยละ 2.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า วิชา
ภาษาไทยมีผลการประเมินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.34 วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 วิชาคณิตศาสตร์
ลดลงร้อยละ 3.69 และ วิชาวิทยาศาสตร์ลดลงร้อยละ 5.18

ด้านโอกาสทางการศึกษา
- การรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทา ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นอนุบาล 2
แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.)
สมัคร (คน)
เกณฑ์
นร./
ห้อง
30

นักเรียน
(คน)
2

จานวน
การคัดเลือก รับไว้มอบตัว

รวมผลการรับ
ทั้งสิ้น

นักเรียน ในเขต นอก รวม เข้า จับ รับไว้ รับไว้ ห้อง
(คน)
เขต
สอบ ฉลาก (ห้อง) (คน)
(คน) (คน)
60
48
12 60
2
60
2

คน

60

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.)
สมัคร (คน)
เกณฑ์
นร./
ห้อง
40

นักเรียน
(คน)
3

จานวน
การคัดเลือก รับไว้มอบตัว

รวมผลการรับ
ทั้งสิ้น

นักเรียน ในเขต นอก รวม เข้า จับ รับไว้ รับไว้ ห้อง
(คน)
เขต
สอบ ฉลาก (ห้อง) (คน)
(คน) (คน)
120
83
44 127 3
127 3

คน

127

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.)
สมัคร (คน)
เกณฑ์
นร./
ห้อง
40

นักเรียน
(คน)
2

จานวน
การคัดเลือก รับไว้มอบตัว

รวมผลการรับ
ทั้งสิ้น

นักเรียน ในเขต นอก รวม เข้า จับ รับไว้ รับไว้ ห้อง
(คน)
เขต
สอบ ฉลาก (ห้อง) (คน)
(คน) (คน)
80
32
36 68
2
68
2

คน

68

- การออกกลางคัน (ข้อมูล 2 ปีการศึกษา)
จานวนนักเรียนออกกลางคัน
ปีการศึกษา 2560 (คน)
ปีการศึกษา 2561 (คน)
0
3
- การศึกษาต่อ (นักเรียนชั้น ป.6 / ม.3 / ม.6) ที่จบการศึกษา 2559
นักเรียนที่จบ จานวน 141 คน
จานวนนักเรียนที่
จบการศึกษา ปี
การศึกษา 2559
(คน)

จานวนนักเรียนที่ใช้เวลาเรียนจบ(คน)

ป.6

53

45

98

98

ม.3

22

21

43

จานวนนักเรียน ไม่
เรียนต่อ (คน) เรียน
ระดับชั้น
ต่อ
ภายใน มากกว่า ภายใน มากกว่า สาย สาย (คน)
ชาย หญิง รวม
6 ปี
6 ปี
3 ปี
3 ปี
สามัญ อาชีพ
-

43

21

22

-

หมายเหตุ

ซ้าชั้น/ออก
กลางคัน
-

- การศึกษาต่อ (นักเรียนชั้น ป.6 / ม.3 / ม.6) ที่จบการศึกษา 2560
นักเรียนที่จบ จานวน 125

คน

แบบสรุปนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบางเทา
จานวนนักเรียนที่
จบการศึกษา ปี
การศึกษา 2560
(คน)

จานวนนักเรียนที่ใช้เวลาเรียนจบ(คน)

ป.6

31

55

86

76

ม.3

29

10

39

จานวนนักเรียน ไม่
เรียนต่อ (คน) เรียน
ระดับชั้น
ต่อ
ภายใน มากกว่า ภายใน มากกว่า สาย สาย (คน)
ชาย หญิง รวม
6 ปี
6 ปี
3 ปี
3 ปี
สามัญ อาชีพ
10

10
37

2

22

17

-

หมายเหตุ

ซ้าชั้น/ออก
กลางคัน
-

- สถานศึกษาที่เรียนต่อ

1. โรงเรียนเฉลิมประเกียรติภูเก็ต
2. โรงเรียนสตรีภูเก็ต
3. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
5. มอ.ภูเก็ต
6. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
7. โรงเรียนเมืองถลาง

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ผลงานความสาเร็จ

ผลงานความสาเร็จโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผลงานเด่น
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
2. โรงเรียนแกนนา อย.น้อย ระดับประเทศ
3. โรงเรียนนาร่องส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
4. โรงเรียนเด็กไทยฟันดี
5. โรงเรียนเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)
วิธีการดาเนินการ
1. การตรวจสุขภาพนักเรียน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางเทา
2. การตรวจและดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน จากเจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลถลาง
3. การชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ของนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
4. การดูแลคุณภาพอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน
5. การดูแลอาหารเสริมนมแก่นักเรียน
6. การจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแก่นาสุขภาพ
7. ร่วมกันรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพกับองค์กรส่วนท้องถิ่น (อบต.) และชุมชน
8. การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
9. กิจกรรมชุมนุม อย.น้อย ในโรงเรียน
10.กิจกรรมการออกกาลังกายหน้าเสาธงทุกวันศุกร์
11.กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
12.จัดป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ และการป้องกันโรคต่างๆตามฤดูกาล
13.การตรวจสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
ผลการดาเนินการ
1. นักเรียนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และครอบครัว
2. นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
3. นักเรียนมีความรู้ด้านการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ปัญหาและอุปสรรค
1. ความต่อเนื่องของกิจกรรมสุขภาพ
2. งบประมาณในการจัดกิจกรรม
3. การปลูกฝังนิสัยการเลือกบริโภคอาหารของนักเรียน
4. ชุมชนไม่เห็นความสาคัญในการเลือกจาหน่ายอาหารแก่นักเรียน
5. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมนุนที่มีการจาหน่ายอาหารที่หลากหลาย
แนวทางพัฒนา
- การจัดกิจกรรมสุขภาพในโรงเรียนเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนในการดูแลสุขภาพ
ตลอดจนการนาไปใช้ในฃีวิตประจาวัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ผลงานความสาเร็จสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทา

กระบวนการดาเนินงาน

บนความเป็ นจริง

๑.แนวคิด
C: Coordinatio
C:creative
D:Developem

ใช้ กบั กับ ติดตาม
๒.กลยุทธ์

กาหนดสิง่ ทีต่ ้ องการหรื อการดาเนินการ

นิเทศตรวจสอบตาม

เร่งด่วน

วงจรวงจร PDCAคือ

๒.๑เป้าหมายชัดเจน

Plan (วางแผน),

๒.๒มีวิธีการที่ดีนาไปสูเ่ ป้าหมาย

Do(ปฏิบตั )ิ ,

๒.๓มีการประสานงานในความร่วมมือ

Check (ตรวจสอบ)

๒.๔หมัน่ ตรวจสอบสังเกต

และ
แนวทางที่๑สร้ างสภานักเรี ยนที่เป็ นระบบ
แนวทางที่๒ ครบครันการประชุม
แนวทางที๓เน้ นกระบวนการกลุม่ ในการทางาน

กาหนดแนวทางพัฒนาทีมสภานักเรี ยนไปสู่
การปฎิบตั ิที่เป็ นไปได้

Act(การดาเนินการ
ให้ เหมาะสม)

แนวทางที่๔สรรค์สร้ างกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
แนวทางที่๕สร้ างเครื อข่าย ประเมิน พัฒนา และเผยแพร่

ผลการดาเนินการ สภานักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านบางเทา สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่จดั ในรู ปแบบบูรณาการได้
อย่างชัดเจน เพื่อให้ชุมชนและสภานักเรี ยนโรงเรี ยนอื่นๆมาร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และนาไปพัฒนางานสภา
นักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น สภานักเรี ยนเป็ นกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ โดยการ
ปฏิบตั ิจริ ง ส่ งผลทาให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และนอกจากนี้ ยงั สามารถสร้างความตระหนัก
และ พัฒนานักเรี ยนโดยใช้กระบวนการประชาธิ ปไตย เพื่อเตรี ยมนักเรี ยนให้เป็ นพลเมืองที่ดี เข้าใจในการ
ปกครอง ระบอบประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง อันจะส่ งผลต่อคุณภาพของพลเมืองตามวิถีประชาธิ ปไตย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
๑. สามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรี ยนได้
๒. สามารถเสริ มสร้างวิถีชีวติ แบบประชาธิ ปไตยตามหลักธรรมมาภิบาลให้กบั นักเรี ยน
๓. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริ หารและการปกครองของนักเรี ยน โดยนักเรี ยน
และเพื่อนักเรี ยน
๔. สามารถพัฒนาและต่อความสามารถนักเรี ยนให้แสดงความสามารถตลอดจนได้รับยกย่อง และได้รับ
รางวัลในระดับประเทศ
๕. สามารถใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ประชาธิ ปไตยทั้งในโรงเรี ยนและในชุมชนได้
บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
๑. นัก เรี ย นสามารถคิ ดวิ เ คราะห์ คิ ด แก้ปั ญ หา คิ ด ตัด สิ น ใจอย่า งมี เ หตุ ผ ลและมี ก ารวางแผนการ
ดาเนินงานได้อย่างสร้างสรรค์
๒. นักเรี ยนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ทางโรงเรี ยนกาหนดไว้
๓. นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
๔. นักเรี ยนสามารถแสดงออกตามศักยภาพได้อย่างสร้ างสรรค์และมีคุณภาพปฏิ บตั ิ กิจกรรม ที่ เป็ น
ประโยชน์และช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
๕. นักเรี ยนสามารถขยายผลประชาธิ ปไตยออกไปสู่ ชุมชน และสามารถนาหลักประชาธิปไตยมา
ประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งและมีความยัง่ ยืน

ผลงานความสาเร็จ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรี ย นบ้ านบางเทาได้กาหนดแนวทางตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยได้จัดทาแผนปฏิบัติการและได้ระบุโครงการ การพัฒนาระบบการ
ดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรี ย นอย่ า งต่ อเนื่ อ งในทุ ก ๆปี งบประมาณ และจากการที่โ รงเรี ยนบ้า นบางเทาได้ มี ก าร
ดาเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้โรงเรียนบ้านบางเทาได้รับรางวัลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังต่อไปนี้
- ได้รั บ รางวัล เกีย รติบั ตรระดับ ทอง อันดับ 2 สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ การ
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2558
- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเสมา ป.ป.ส. ในโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นระดับเงิน
ประจาปี 2558
- ได้รับเกียรติบัตรระดับทองอันดับ 3 สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ การคัดเลือกสาน
ศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2559
- ได้รับเกียรติบัตรระดับทองอัน ดับ 2 สถานศึ กษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ การคัดเลื อก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560
- รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
การศึกษา 2560

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านบางเทาได้จัดการระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนของโรงเรียนมีการแต่งตั้งคาสั่ง
คณะท างานโดยแบ่ ง ออกเป็ น โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของโรงเรี ย น เป็ น 4 ฝ่ า ย ประกอบด้ ว ย ฝ่ า ย
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานบุคคล ส่วนงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบออกเป็น 3 ทีม ได้แก่
ทีมนา ทีมประสาน และทีมทา และได้นานวัตกรรม PL (Participatory Learning) กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม มาใช้ในการดาเนินงานระบบกรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางเทาไม่มี
การลาออกกลางคัน ของนักเรียน ไม่มีการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการใช้ความรุนแรงระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน นักเรียนกับครูล ดน้ อยลงอย่ างต่อเนื่อง นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้ น ป.6 และ ม.3 ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 100 % นักเรียนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในครัวเรือนได้รับทุนการศึกษา
จากทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนได้
อย่างสิ้นเชิงจนเป็นที่ยอมรับและไว้ใจสถานศึกจากชุมชน
ทั้งนี้การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ยังคงประสบปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ เช่น
ความร่วมมือของผู้ปกครองบางท่าน และการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านบางเทา มี
แนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย การจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขอบข่ายของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนต่อไป

ผลงานความสาเร็จยาเสพติด
ผลงานเด่ น
โรงเรี ยนรางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปี การศึกษา 2558
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปี การศึกษา 2558
ครู รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
การศึกษา 2558
โรงเรี ยนรางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปี การศึกษา 25๖๐
ครู รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
การศึกษา 25๖๐
สนองกลยุทธ
กลยุทธ์ ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑.๓ ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้การป้ องกันจากภัยคุกคามในรู ปแบบใหม่
วิธีดาเนินการ
โรงเรี ยนบ้านบางเทาดาเนินงานป้ องกันสารเสพติดตามโครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ
1. มาตรการด้ านการป้ องกัน
โรงเรี ยนบ้านบางเทาได้ดาเนินการตามมาตรการด้านการป้ องกันของโครงการห้องเรี ยนสี ขาวโดย
การ ดาเนิ นการรณรงค์และจัดกิจกรรมต่างๆตามวันสาคัญเช่นวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันงดสู บบุหรี่ โลก
ฯและจัดกิจกรรมตามโครงการที่โรงเรี ยนได้วางไว้รวมไปถึงการร่ วมกับชุมชนในการดาเนินการป้ องกันยา
เสพติดอาทิเช่น การจัดอบรมให้ความรู ้กบั นักเรี ยนหรื อค่ายต่างๆที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการป้ องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน

2. มาตรการด้ านการค้ นหา
โรงเรี ยนบ้านบางเทาได้ดาเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาของโครงการห้องเรี ยนสี ขาวโดยการ
วางแผนการทางานรายปี และวางโครงการในการดาเนินงานคือ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
๓. มาตรการด้ านการรักษา
โรงเรี ยนบ้านบางเทาได้ดาเนินการตามมาตรการด้านการรักษาของโครงการห้องเรี ยนสี ขาวโดยการ
วางนโยบายด้านการบาบัดรักษาร่ วมกับหน่วยงานภาคีเครื อข่ายต่างๆอาทิ เช่น โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลเชิงทะเล,สถานีตารวจเชิงทะเล,โรงพยาบาลถลาง, ผูน้ าชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อการ
ส่ งต่อนักเรี ยนไปบาบัดรักษาที่รวดเร็ วและถูกต้อง
๔. มาตรการด้ านการเฝ้าระวัง
โรงเรี ยนบ้านบางเทาได้ดาเนินการตามมาตรการด้านการเฝ้าระวังตามของโครงการห้องเรี ยนสี ขาว
โดยการจัดให้มีตูแ้ ดงเสมารักษ์เพื่อนักเรี ยนได้ช่วยกันสอดส่ องดูแลโรงเรี ยนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่คณะครู ไม่
ทราบและแจ้งเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยนเพื่อป้ องกันความปลอดภัยของผูท้ ี่แจ้งเบาะแสด้วย โดยนักเรี ยน
สามารถเขียนแล้วไปหยอดไว้ได้ตลอดเวลา
๕. มาตรการด้ านการบริหารจัดการ
โรงเรี ยนบ้านบางเทาได้ดาเนินการตามมาตรการด้านการบริ หารจัดการของโครงการห้องเรี ยนสี ขาว
โดยการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิงาน การทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่าย และการกากับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงการจัดทาโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อป้ องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

