PLAY Model
หลักการบริหารจัดการอง
ค ์กร
สู่เป้ าหมาย

่
การขับเคลือนนวั
ตกรรม
สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาว
ะ

P Plan การวางแผน
L Learning การเรียนรู ้
A Active
ความกระตือรือร ้น
Y Young
เหมาะสมตามวัย
1 โอกาสการศึ
กษา

นักเรียนทุกคนได ้รับโ
อกาสในการเรียนรู ้
ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุ นให ้ได ้รับการเ
รียนรู ้
และเรียนรู ้อย่างมีความ
สุข
่ ออ
้ านวยควา
สถานทีเอื
มสะดวกสบาย

2 คุณภาพการ
ศึกษา

นักเรียนทุกคนได ้รับก
่ คณ
ารเรียนรู ้ทีมี
ุ ภาพ
และนักเรียนมีศก
ั ยภา
่ ้
พตามช่วงอายุวยั ทีพร
อมเข ้าสู่สงั คมได ้อย่าง
มีความสุข
นักเรียนเป็ นคนดี
คนเก่ง กล ้าคิด
กล ้าแสดงออก

3 ประสิทธิผลผ
ลงาน

นักเรียนสอบผ่านเกณ
ฑ ์ทุกคน
์
มีผลสัมฤทธิทางการเรี
่ งกว่าค่าเฉลียใ
่
ยนรู ้ทีสู
นระดับชาติ
นักเรียนมีผลงานเด่นเ
่
ป็ นทียอมรั
บในเชิงประ
จักษ ์

หลักการบริหารจัดการองค ์
กรสู ่เป้ าหมาย
หลักการบริหารจัดการองค ์กรสู ่เป้ าหมายของโรงเรียนเทศบาล
แหลมฉบัง 1
่
ข ้าพเจ ้าในฐานะผูบ้ ริหารสถานศึกษาไดค้ ด
ิ ค ้นแนวคิดเพือให
้เกิดรูปแบบการพั
่ นของข ้าพเจ ้าเอง โดยอาศัยองค ์ประกอบหลักของโรงเรียนสุขภาวะ
ฒนาทีเป็
่ ยวกั
่
หลักสูตรทีเกี
บสุขภาวะ นโยบาย/ยุทธศาสตร ์ จุดเน้นของต ้นสังกัด
่ ยวข
่
สาระหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทีเกี
้อง
สภาพปัญหาความต ้องการของนักเรียนและชุมชน
้ าการเสริมสร ้างสุขให ้เกิดขึนกั
้ บผูเ้ รียน 100%
โดยตังเป้
่
และเราจะพัฒนาสุขภาวะเพือให
้เกิดการเสริมสร ้างสุขแก่ผเู ้ รียน
ไปด ้วยกันกับคณะครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน
ร่วมกันใช ้หลักจิตวิทยาเชิงบวก
่ ดี
่ ของทุกคนมาสร ้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC)
นาสิงที
ด ้วยรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ ดว้ ย PLAYModel ดังภาพประกอบ
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รู ปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ
ด้วย PLAY MODEL
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การดาเนิ นการพัฒนานวัตกรรม
้
ขันตอ
น

P
Plan

D
Do

C
Check

กิจกรร
ม
้
ขันตอนการสั
งเคราะห ์รู ปแบบ
1.
ศึกษาสภาพปัจจุบน
ั ปัญหาและความต้อง
การในการดาเนิ นงานบริหารจัดการ
ตามองค ์ประกอบหลักของโรงเรียนสุขภา
วะ
2.
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทีเ่
่
กียวข
้อง
้
ขัษาสภาพบริ
นตอนการสร
3. ศึก
บท ้างรู ปแบบ
1.
กษาหลักการ แนวคิด กเรียนและชุม
ปัญศึหาความต้องการของนั
หลั
ชนกการในการบริหารจัดการ
2.
์ประกอบของรูปแบบ
4. ศึกษาองค
ษาเป้ าหมาย
่ ท้องธ ์
ด้านวิ
ธก
ี ้องการของผู
ารดาเนิ นการ
ความต
มี้ ส่วด้านกลยุ
นเกียวข
และด้านปัจจัยสู่ความสาเร็จ
3.
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็
นไป
้
ขันตอนการทดลองการใช้
รูปแ
ได ้ของรูปแบบ PLAY Model

บบ

1.
ทดลองใช ้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสุข
ภาวะ แบบ PLAY Model
2. สัมภาษณ์ความคิดเห็นครู
่
เกียวกั
บผลการปฏิบต
ั ต
ิ ามรูปแบบ PLAY
Model

A
Act

้
3.
ขันตอนการประเมิ
นการใช้รูปแ
รวบรวมข ้อมูลประเมิ
นคุณภาพการใช ้รูป
บบ
แบบ
Model
ประเมิPLAY
นรูปแบบ
PLAY Model
่
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กียวข
้อ
งและแบบประเมินคุณภาพการพัฒนารูป
แบบ

่
ผลทีได้
ร ับ
1.ข ้อมูลเชิงประจั

่
กษ ์เกียวกั
บปัญห
าความต ้องการเป้
าหมายของผูม้ ส
ี ่ว
นร่วม
2.
กรอบความคิดแล
ะองค ์ประกอบการ
ออกแบบนวัตกรร
การใช
้รูปแบบกา
มแบบ PLAY
Model
รบริหารด ้วย
PLAY Model

่ ประสิทธิภาพ
ทีมี

ผลการพัฒนา
จากการใช ้รูปแบ
บ การบริหาร
ด ้วย PLAY
Model

่ ประสิทธิภาพ
ทีมี
รูปแบบ PLAY
Model

่ คณ
ทีมี
ุ ภาพสามา
รถนาไปใช ้ได ้จริง

ภาพความสาเร็จ
ด้านผูเ้ รียน

่
่ ร ับ หน่ วยงานท
ระดับรางวัล/ชือรางวั
ลทีได้

ประเภท
1. เด็กหญิงดุสต
ิ า
อุมะวรรณ
2. เด็กหญิงวัสนนันท ์ บัวเพ็ง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา วันทา
4. เด็กหญิงมนพร
เสนารินทร ์
5. เด็กหญิงศุภนิ ดา จงแจ่ม
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
เลือดกุมภา
7. เด็กหญิงธมลวรรณ
เรืองรักษา
8. เด็กหญิงศุภค
ั พร
พูนสาราญ
9. เด็กหญิงวีสด
ุ า รามสุวรรณ

รางวัลชนะเลิศ
โครงงานภาษาไทย ป.4-6

กรมส่งเสริม
การปกครองส่ว

รางวัลชนะเลิศ
โครงงานการงานอาชีพ ป.4-6

กรมส่งเสริม
การปกครองส่ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงานสังคมศึกษา ป.4-6

กรมส่งเสริม
การปกครองส่ว

10. เด็กหญิงภัทรปภา เตโช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
คัดลายมือ ป.1-3

กรมส่งเสริม
การปกครองส่ว

11. เด็กชายธีรภัทร
แสงกล ้า
12. เด็กหญิงชนันธร
พลยศ
13. เด็กชายพชร มีสวย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การต่อตัวต่อเสริมทักษะ
ระดับปฐมวัย

กรมส่งเสริม
การปกครองส่ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง
ระดับปฐมวัย

กรมส่งเสริม
การปกครองส่ว

14. เด็กหญิงสุปรียา
กันหาชาลี
15. เด็กหญิงสุภชา
เจริญศิร ิ
16. เด็กหญิงปุณยภา

รินทอง

17. เด็กหญิงพรพิมล
้
ลิมเจริ
ญ
18. เด็กหญิงณัฐชญา อยู่ท ้วม
19. เด็กหญิงณัฐชา
นาคสิน
20. เด็กชายชัยชนะ
เขียวชอุ่ม
21. เด็กหญิงพิมพ ์ณิ ภา
แกล ้วกล ้า
22. เด็กหญิงสุธารส
ทองอุย
23. เด็กหญิงหนึ่ งมีนา
่ สาร
รืนนุ

ประเภท
24. เด็กหญิงดุสต
ิ า
อุมะวรรณ
25.
เด็กหญิงวัสนนันท ์
บัวเพ็ง
26.
เด็กหญิงณัฐธิดา
วันทา

่
่ ร ับ หน่ วยงานทีมอบรางวั
่
ระดับรางวัล/ชือรางวั
ลทีได้
ล
รางวัลเหรียญทอง
ลาดับที่ 7
โครงงานภาษาไทย ป.4-6

27. เด็กหญิงมนพร รางวัลเหรียญเงิน
เสนารินทร ์
ลาดับที่ 16
28.
โครงงานการงานอาชีพ ป.4-6
เด็กหญิงศุภนิ ดา

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

จงแจ่ม
29.
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
เลือดกุมภา
30.
รางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงธมลวรรณ ลาดับที่ 15
เรืองรักษา
โครงงานสังคมศึกษา ป.4-6
31.
เด็กหญิงศุภค
ั พร
พูนสาราญ
32. เด็กหญิงวีสด
ุ า
รามสุวรรณ

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

33.
เด็กหญิงภัทรปภา
เตโช

รางวัลเหรียญเงิน
ลาดับที่ 12
คัดลายมือ ป.1-3

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

34. เด็กชายธีรภัทร
แสงกล ้า
35.
เด็กหญิงชนันธร
พลยศ
36. เด็กชายพชร
มีสวย

รางวัลเหรียญทอง
ลาดับที่ 15
การต่อตัวต่อเสริมทักษะ
ระดับปฐมวัย

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

37.
เด็กหญิงสุปรียา
กันหาชาลี
38. เด็กหญิงสุภชา
เจริญศิร ิ

รางวัลเหรียญทองชมเชย
การแข่งขันฮูล่าฮูป
ประกอบเพลง
ระดับปฐมวัย

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

39.
เด็กหญิงปุณยภา
รินทอง
40.
เด็กหญิงพรพิมล
้
ลิมเจริ
ญ
41.
เด็กหญิงณัฐชญา
อยู่ท ้วม
42. เด็กหญิงณัฐชา
นาคสิน
43. เด็กชายชัยชนะ
เขียวชอุ่ม
44.
เด็กหญิงพิมพ ์ณิ ภา
แกล ้วกล ้า
45. เด็กหญิงสุธารส
ทองอุย
46.
เด็กหญิงหนึ่ งมีนา
่ สาร
รืนนุ

ประเภท
47.
เด็กหญิงภัทรปภา
เตโช

่
่ ร ับ หน่ วยงานทีมอบรางวั
่
ระดับรางวัล/ชือรางวั
ลทีได้
ล
รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
คัดลายมือ ป.1-3

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

48.
เด็กหญิงระพีพร
เดชเสน

รางวัลเหรียญทอง
การเขียนเรียงร ้อยถ ้อยความ
ป.4-6

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

49. เด็กหญิงดุสต
ิ า รางวัลเหรียญทอง
อุมะวรรณ
ท่องอาขยานทานองเสนาะ
ป.4-6
50. เด็กหญิงธกมล รางวัลเหรียญทองแดง
สุนีพน
ั ธ์
กวีเยาวชนคนรุน
่ ใหม่ กลอนสี่
51.
ป.4-6
เด็กหญิงอภิญญา
่
หมืนยศ

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

52.
เด็กหญิงสิรยิ ากร
่ เขา
กิงภู

รางวัลเหรียญทองแดง
อัจฉริยภาพทางคณิ ตศาสตร ์
ป.4-6

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

53.
เด็กหญิงภัคจิรา
วงษ ์เพ็ง

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันเวทคณิ ต

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

54.
เด็กหญิงนิ ดานุ ช
ปัญญาเหมือง
55.
เด็กชายเอกนิ ษฐ ์
ชุม
่ จิตต ์

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันมารยาทไทย ป.4-6

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

56.
รางวัลเหรียญเงิน
เด็กหญิงธมนวรรณ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
เรืองรักษา
57. เด็กหญิงวีสด
ุ า

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

รวมสุวรรณ
58.
เด็กชายณัฐวัฒน์
เฟื่ องสุข

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันศิลป์ สร ้างสรรค ์
ป.1-3

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

59.
เด็กหญิงอัณชสา
ดาวกระจาย

รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันศิลป์ สร ้างสรรค ์
ป.4-6

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

ประเภท
60. เด็กหญิงขวัญขา้ ว
พันธุรา
61. เด็กหญิงจีระภัสสร
มนตรี
62. เด็กหญิงจิชญาพร
้
ตังเจริ
ญประเสริฐ
63. เด็กชายตนุ ภท
ั ร
้
คลามณี
64. เด็กชายพีรณัฐ
ฤทธิบุ์ ญชัย
65. เด็กหญิงณัฐธิดา
หมอนทอง

่
่ ร ับ
ระดับรางวัล/ชือรางวั
ลทีได้

หน่ วยงา

รางวัลเหรียญเงิน
การสร ้างภาพด ้วยการปะติด
ป.4-6

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้

รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้

66. เด็กหญิงกุลตาอัญชลี
เหล่าวาง

รางวัลเหรียญเงิน
ขับร ้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง
รางวัลเหรียญทอง
ขับร ้องเพลงไทยลูกกรุง

67. เด็กชายต่อสกุล
แก ้วแกมทอง

รางวัลเหรียญทองแดง
ขับร ้องเพลงสากล

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้

68. เด็กหญิงศิรน
ิ ทิพย ์
คาเรืองศรี

รางวัลเหรียญเงิน
ขับร ้องเพลงพระราชนิ พนธ ์

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้

69. เด็กหญิงชนัญชิดา
แสงทองเคลือบ
70. เด็กหญิงชุตก
ิ าจน์
ศรีพรรณ์
71. เด็กหญิงณัฐกฤตา
ฉลาดคิด

รางวัลเหรียญทอง
แข่งขันนาฏศิลป์ ไทยอนุ รกั ษ ์

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้

72. เด็กหญิงปิ ยะพร แก ้วสุข
73. เด็กหญิงพิชานันท ์
จันทร ์สุราษฎร ์
74. เด็กหญิงลักษิกา ฉัยยา
75. เด็กหญิงวิจต
ิ รา
จันทราทิพวัน
76. เด็กหญิงแพรวา
เลิศประเสริฐ
77. เด็กหญิงกรกนก
บุญเรือง
78.
เด็กหญิงภัคชัญญาจันทรบุตร
79. เด็กหญิงสิรยิ ากร
่ เขา
กิงภู
80. เด็กชายณัฐปเดชน์
นาคนุ ช

รางวัลเหรียญทองแดง
จัดสวนถาดแบบแห ้ง

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้

รางวัลเหรียญทอง
Single Rope Speed Endurance
Male

มูลนิ ธห
ิ วั ใจแห่งประเ
ในพระบรมราชูปถัมภ

ประเภท

่
่ ร ับ
ระดับรางวัล/ชือรางวั
ลทีได้

81. เด็กชายยศกร
ขาวงาม
82.
เด็กชายนันทิวฒ
ั น์ไชยคีนี

รางวัลเหรียญทอง
Single Rope Speed Relay
Male
รางวัลเหรียญทองแดง
Single Rope Pairs Double
Under
Male and Mix Gender
รางวัลเหรียญเงิน
Single Rope Speed Endurance
Female
รางวัลเหรียญเงิน
Single Rope Speed Sprint
Female
รางวัลเหรียญเงิน
Single Rope Speed Endurance
Male
รางวัลเหรียญทอง
ว่ายน้า
รางวัลเหรียญทอง
ว่ายน้า
รางวัลเหรียญทอง
ว่ายน้า
รางวัลเหรียญทอง
ว่ายน้า
รางวัลเหรียญทอง
ว่ายน้า

83. เด็กหญิงดาราวดี
บุญประเสริฐ

84. เด็กชายพิพฒ
ั นชัย
แจ่มวิจต
ิ ร ์โต
85. เด็กหญิงเบญญาภา
พรมสาลี
86. เด็กหญิงรุง่ รดิส
แสงกล ้า
87. เด็กชายเมษา
ยาดาเนิ น
88. เด็กชายจิรภัทร
ขุนวัง
89. เด็กชายสิรภัทร
ยอมไหมอินทร ์

หน่ วยงาน

มูลนิ ธห
ิ วั ใจแห่งประเทศไ
ในพระบรมราชูปถัมภ ์แล

มูลนิ ธห
ิ วั ใจแห่งประเทศไ
ในพระบรมราชูปถัมภ ์แล

มูลนิ ธห
ิ วั ใจแห่งประเทศไ
ในพระบรมราชูปถัมภ ์แล

ชมรมว่ายน้าโรงเรียนอน

ชมรมว่ายน้าโรงเรียนอน

ชมรมว่ายน้าโรงเรียนอน

ชมรมว่ายน้าโรงเรียนอน

ชมรมว่ายน้าโรงเรียนอน

ประเภท
90.
เด็กหญิงเบญญาภา
พรมสาลี
91. เด็กหญิงรุง่ รดิส
แสงกล ้า
92.
เด็กหญิงกัลยาพัท
่
เอียมนิ
ตตา
93. เด็กชายภูรภ
ิ ท
ั ร
แสงทอง
94.
เด็กชายกฤษฎาภรณ์
เขียวเกษม
95.
เด็กชายปภาวิชญ ์
ชัยมา
96.
เด็กชายธรภัสชนา
ขาสง่า
97. เด็กชายณัฐวุฒิ
หอมกรุน
่
98. เด็กชายวงศกร
ขาวงาม
99. เด็กชายอดิศร
เจริญศิร ิ
100.
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
ใจท ้าว

่
่ ร ับ
ระดับรางวัล/ชือรางวั
ลทีได้

่
หน่ วยงานทีมอบรางว

รางวัลเหรียญทอง
ว่ายน้า

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุร

รางวัลเหรียญทอง
ว่ายน้า
รางวัลเหรียญทอง
ว่ายน้า

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุร

รางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันฟุตบอลรุน
่ อายุ 12 ปี

ชมรม To be number 1
บ ้านนา หนองคล ้าใหม่ มโนร
บ ้านอ่าวอุดม

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุร

101. เด็กชายชยพล
นามวงค ์
102.
เด็กชายวทัญญู
สรวงศิร ิ
103.
เด็กชายอิทธิกร
ประพันธเสน
104. เด็กณัฐภูมิ
เมฆคารณ
105. เด็กชายชวิศ
คานึ ง
106.
เด็กชายเผ่าอังคมณี
มณี วงค ์
107. เด็กชายภาสกร
เสกกันยา
108. เด็กชายกษิดษ
ิ
พรหมมณี
109.
เด็กหญิงชโลธร
สุนนทะราช
110.
เด็กหญิงณัฎฐทิดา
เจียกงู เหลือม
111.
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุ ช
จาปี เจริญสุข
112. เด็กหญิงปี ใหม่
ขันทนาลัย
113.
เด็กหญิงฉัตรนพรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วิง่ 100 เมตร รุน
่ 12 ปี หญิง
วิง่ 200 เมตร รุน
่ 12 ปี หญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วิง่ 4X100 เมตร รุน
่ 12 ปี หญิง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้ ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้ ง

คุมทรั
้ พย ์
114.
เด็กหญิงธนาภรณ์
พิบูลสุขสวัสดิ ์
115.
เด็กหญิงชโลธร
สุนนทะราช

ประเภท

่
่ ร ับ หน่ วยงานทีมอบรางวั
่
ระดับรางวัล/ชือรางวั
ลทีได้
ล

116.
ตัวแทนนักเรียนรางวัลพระราชทาน
เด็กชายยศกร ปี การศึกษา 2563
ขาวงาม
ระดับเขตการศึกษา และระดับจังหวัด

ด้านบุคลากร
ประเภท
1.นางนิ สต
ิ า
หริกจันทร ์
2.นายนรินทร ์
กาป่ า
3.นายศรายุทธ
ทรัพย ์วิเชียร
4. นายนรินทร ์
กาป่ า

่
่ ร ับ หน่ วยงานทีมอบรางวั
่
ระดับรางวัล/ชือรางวั
ลทีได้
ล
ครูผส
ู ้ อนภาษาไทยดีเด่น
ครูผส
ู ้ อนสุขศึกษาฯ ดีเด่น
ครูผส
ู ้ อนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนดีเด่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสือ่ นวัตกรรม
ทางการศึกษา
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา
5.นางณัฐสรัลพร ครูผส
ู ้ อนสังคมศึกษาฯ ดีเด่น
กวีสริ โิ ชติกล
ุ
ครูผส
ู ้ อนสุขศึกษาฯ ดีเด่น
6.นางสาวสุนีย ์ ครูผส
ู ้ อนคณิ ตศาสตร ์ ดีเด่น
แสงอรุณ
ครูผส
ู ้ อนการงานฯ ดีเด่น
7.นางนิ ชนันท ์
ครูผส
ู ้ อนวิทยาศาสตร ์ฯ ดีเด่น
ทิมทอง
ครูผส
ู ้ อนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนดีเด่น
8.นางฐิสา

เทศบาลนครแหลมฉบัง

กรมส่งเสริม
่
การปกครองส่วนทอ้ งถิน

เทศบาลนครแหลมฉบัง

บูรณสรรค ์
9.นางสาริศา
สิงหา
10.นายศรชัย
มารักษา

ด้านสถานศึกษา

1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ครัง้ ในปี การศึกษา 2549 2553 และ

2557
่ ดการศึกษาดีเยียมจนได
่
และโล่รางวัลพระราชทานโรงเรียนทีจั
ร้ บั รางวัลพระรา
ชทาน 3 ปี ภายในระยะเวลา 10 ปี
่ ประจาปี 2561
2. รางวัลโรงเรียนพอเพียงทอ้ งถิน
3.
รางวัลรองชนะเลิศเขา้ ร่วมประกวดโครงการประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ายุงลา
ยประจาปี 2562
4. เข ้าร่วมการประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับดีมาก
้ รอบเครื
่
ภายใต ้เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ พืนที
อไทยออยล ์

ด้านชุมชน

่
ชุมชนใหค้ วามไว ้วางใจส่งบุตรหลานเข ้าเรียนทีโรงเรี
ยนเทศบาลแหลมฉ
่ นทุ
้ กปี โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนทุกครัง้ เช่น
บัง 1 เพิมขึ
ร่วมเดินรณรงค ์โรงเรียนปลอดลูกน้ายุงลาย
เดินรณรงค ์ต่อต ้านยาเสพติดบริเวณชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน
นานักเรียนเข ้าร่วมโครงการสร ้างนักกีฬาหน้าใหม่ส่แู ชมป์ กระโดดเชือก
ร่วมกับกลุ่มบริษท
ั ไทยออยล ์ และ 8 โรงเรียนกลุ่มไทยออยล ์
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬากระโดดเชือก
โดยมีวต
ั ถุประสงค ์ใหเ้ ยาวชนมีสข
ุ ภาพร่างกายแข็งแรง
และใช ้เวลาว่างให ้เกิดประโยชน์
้ บสนุ นใหเ้ ข่าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดและเข ้าแ
พร ้อมทังสนั
ข่งขันในระดับประเทศ จนได ้รับเหรียญรางวัลและถ ้วยรางวัลพระราชทาน
่ ยงแก่โรงเรียน และพืนที
้ แหลมฉบั
่
้ ปี 2554
สร ้างชือเสี
ง มาตังแต่
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อยู่ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม
ผูป้ กครองส่วนใหญ่ทางานในโรงเรียนอุตสาหกรรม

ทางานเป็ นกะทาให ้ไม่มเี วลาอยู่ดแู ลลูกมากนัก คณะครูและผูบ้ ริหาร
่
จึงมีนโยบายออกเยียมบ
้านนักเรียนและสัมภาษณ์ผป
ู ้ กครอง
ถึงปัญหาของนักเรียนแล ้วนามาสรุปสภาพปัญหาต่าง ๆ
ร่วมกับคณะครูในสายชัน้

