
 
 

 
 

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 

ปีการศึกษา 2562 



[1] 

ประวัติความเป็นมาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งขึ้นโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
โดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ให้มีค ำสั่งหัวหน้ำ 
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
ในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 ให้จัดตั้ง
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  
นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ โดยข้อ 12 ได้ก ำหนดให้มี
ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง
ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ให้ศึกษำธิกำรจังหวัด รองศึกษำธิกำรจังหวัด 
และข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
ตราส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 

  



[2] 

สถานที่ตั้ง และข้อมูลการติดต่อ 
 
ที่ตั้งส านักงาน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 
เลขที่ 4/4  ถนนแม่หลวน  ต ำบลตลำดใหญ่ 
อ ำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  83000 

 
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และหมายเลขติดต่อภายใน 

โทรศัพท ์ 0 7621 1428 – 9 
โทรสำร 0 7621 1428 – 9  ต่อ  11 

 

หมำยเลขติดต่อภำยใน 
กด 11 ส่งแฟกส์ 
กด 12 เลขำนุกำรหน้ำห้องศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 
กด 13 เลขำนุกำรหน้ำห้องรองศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 
กด 14 กลุ่มอ ำนวยกำร 
กด 15 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กด 16 กลุ่มนโยบำยและแผน 
กด 17 กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ และ 
         กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
กด 18 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
กด 19 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
กด   0 ติดต่อโอเปอเรเตอร์ 

 



[3] 

เว็บไซต์ และเฟสบุ๊กส านกังานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 
เว็บไซต์ : http://www.phuketpeo.moe.go.th/ 

 
 
เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/phu9education/ 
            หรือค้นค ำว่ำ “ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต” 

 
 



[4] 

บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 

ผู้บริหาร/กลุ่มงาน 
จ านวนบุคลากร(คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 
ศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 1 - 1 
รองศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต (-ว่ำง-) - - 
กลุ่มอ ำนวยกำร 2 3 5 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 3 2 5 
กลุ่มนโยบำยและแผน 4 - 4 
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 2 - 2 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 

3 - 3 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 4 - 4 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด 
และกิจกำรนักเรียน 

1 1 2 

หน่วยตรวจสอบภำยใน - - - 

รวมทั้งสิ้น 20 6 26 

 

หมำยเหตุ : หน่วยตรวจสอบภำยในไม่มีอัตรำต ำแหน่ง  



[5] 

สภาพทั่วไปจังหวัดภูเกต็ 
 

จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ในภำคใต้ตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะเป็นเกำะ 
ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจัดเป็นเกำะที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทำง 
ทิศตะวันตกของภำคใต้ ในทะเลอันดำมัน มหำสมุทรอินเดีย ส่วนกว้ำงที่สุด
ของเกำะภูเก็ตเท่ำกับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยำวที่สุดของเกำะภูเก็ตเท่ำกับ 
48.7 กิโลเมตร รวมพ้ืนที่ 543.034 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 339,396.25 ไร่ 
มีเกำะบริวำร 32 เกำะ เฉพำะเกำะมีพ้ืนที่ 27 ตำรำงกิโลเมตร อยู่ห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนครตำมเส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 และทำงหลวงจังหวัด
หมำยเลข 402 รวมระยะทำง 867 กิโลเมตร หรือ 688 กิโลเมตรทำงอำกำศ 
มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดช่องแคบปำกพระ จังหวัดพังงำ 
  เชื่อมโดยสะพำนเทพกระษัตรีและสะพำนศรีสุนทร   
ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจังหวัดพังงำ 
ทิศใต ้ ติดทะเลอันดำมัน มหำสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดำมัน มหำสมุทรอินเดีย 

 
 

 

 
 

ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดภเูก็ต พ.ศ.2561-2565  



[6] 

แผนที่จังหวัดภูเก็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : เว็บไซตส์ ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ภูเก็ต  

เหนือ 

ใต้ 

ตะวันตก ตะวันออก 



[7] 

ที่ตั้งของจังหวัดภูเก็ตเทียบกับกรุงเทพมหานคร

 

ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร 

เหนือ 

ใต้ 



[8] 

ข้อมูลการปกครองจังหวัดภูเก็ต 
 

จังหวัดภูเก็ตบริหำรรำชกำรแผ่นดินในรูปแบบกำรบริหำรรำชกำร 
ส่วนภูมิภำค แบ่งออกเป็น 3 อ ำเภอ ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองภู เก็ต 
อ ำเภอกะทู้ และอ ำเภอถลำง มีต ำบล 17 ต ำบล 

มีกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลนคร 1 แห่ง เทศบำลเมือง 2 แห่ง 
เทศบำลต ำบล 9 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 6 แห่ง 
 

ตารางข้อมูลเขตการปกครอง 

อ าเภอ 
ระยะห่างจากจังหวัด 

(กิโลเมตร) 
พื้นที่ 

(ตารางกิโลเมตร) 
จ านวน 
ต าบล 

เมืองภูเก็ต 1 224.000 8 
กะทู้ 10 67.034 3 
ถลำง 19 252.000 6 

รวม  543.034 17 
 

ตารางข้อมูลอ าเภอ ต าบล จังหวัดภูเก็ต 
อ าเภอ ต าบล 

เมืองภูเก็ต 
1. เกำะแก้ว 2. ฉลอง 3. วิชิต 4. รัษฎำ 

5. รำไวย ์ 6. กะรน 7. ตลำดเหนือ 8. ตลำดใหญ ่

กะทู้ 1. กมลำ 2. กะทู ้ 3. ป่ำตอง  

ถลำง 
1. เชิงทะเล 2. เทพกระษัตร ี 3. ไม้ขำว 4. ป่ำคลอก 

5. ศรีสุนทร 6. สำคู   

ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดภเูก็ต พ.ศ.2561-2565 



[9] 

ข้อมูลประชากรวัยเรียนจังหวัดภูเกต็ 
 

ประชำกรวัยเรียน หมำยถึง ประชำกรในกลุ่มอำยุ 3 - 17 ปี และเพ่ือให้
กำรจัดกำรศึกษำเหมำะสมกับพัฒนำกำรของแต่ละช่วงอำยุนั้น จึงได้มีกำรแบ่ง
ประชำกรตำมกลุ่มอำยุวัยในแต่ละระดับกำรศึกษำ ดังนี้ 

กลุ่มอำยุ 3 - 5 ปี คือ ประชำกรกลุ่มวัยเรียนระดบัก่อนประถมศึกษำ 
กลุ่มอำยุ 6 - 11 ปี คือ ประชำกรกลุ่มวัยเรียนระดบัประถมศึกษำ 
กลุ่มอำยุ 12 - 14 ปี คือ ประชำกรกลุ่มวัยเรียนระดบัมัธยมศึกษำตอนตน้ 
กลุ่มอำยุ 15 - 17 ปี คือ ประชำกรกลุ่มวัยเรียนระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 

ที่มำ : รำยงำน เรื่อง ปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรไทย ปี 2561 
        ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
 

จ านวนประชากรวัยเรียน(3 – 17 ปี) จังหวัดภูเก็ต แยกตามช่วงอายุ ปี 2561 

อายุ(ปี) จ านวน(คน) อายุ(ปี) จ านวน(คน) 

3 5,454 4 5,954 
5 6,227 6 6,351 
7 6,156 8 5,912 
9 5,836 10 5,752 
11 5,781 12 5,630 
13 5,800 14 5,466 
15 5,455 16 5,441 
17 5,226   

รวมทั้งสิ้น 86,441 คน 
 

ที่มำ : ระบบสถติิทำงกำรทะเบยีน กรมกำรปกครอง 



[10] 

จ านวนสถานศึกษาแยกรายสังกัด ปีการศึกษา 2562 
 

  



[11] 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

  



[12] 

จ านวนครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จ าแนกรายสังกัด/ระดับการศึกษา ปีการศึกษา2562 
 

 
 



[13] 

จ านวนครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แยกรายสังกัด/ระดับการศึกษา ปีการศึกษา2562 (ต่อ) 
 

  



[14] 

สัดส่วนจ านวนครู อาจารย์ ต่อจ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

  



[15] 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาชั้น ป.6 ม.3 ม.6 หรือเทยีบเท่า(O-NET V-NET) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561 

  



[16] 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาชั้น ป.6 ม.3 ม.6 หรือเทยีบเท่า(O-NET V-NET) (ต่อ) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติทางด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2561 

  



[17] 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

 

 

  



[18] 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

 

 

  



[19] 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

 

 

  



[20] 

สัดส่วนการศึกษาต่อ สายสามัญต่อสายอาชีพ (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561) 
 

ข้อมูลการศึกษาต่อ (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561)  จบ ม.3 ศึกษาต่อ

 
 

  



[21] 

สัดส่วนการศึกษาต่อ สายสามัญต่อสายอาชีพ (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561) 
 

 
กราฟแสดงสัดส่วนการศึกษาต่อระหว่างสายอาชีพกับมัธยมศึกษาสายสามัญ 

  



[22] 

สัดส่วนการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาต่อสายอาชีพ (ข้อมูลสิ้นปกีารศึกษา 2561) 
 

ข้อมูลการศึกษาต่อ (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561)  จบ ม.6 ศึกษาต่อ 

 
 

  



[23] 

สัดส่วนการศึกษาต่อ สายสามัญต่อสายอาชีพ (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561) 
 

 
กราฟแสดงสัดส่วนการศึกษาต่อระหว่างสายอาชีพกับอุดมศึกษา 

  



[24] 

จัดท าโดย 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
โทรศัพท์ 0 7621 1428-9 ต่อ 16 
โทรสาร 0 7621 1428-9 ต่อ 11 


