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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนประถมนนทรี  ตั้งอยู่เลขที่   66/1    ถนนพระราม 3   ซอย 79   แขวงช่องนนทรี   

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10120  โทรศัพท์  /  โทรสาร  02-2400697    
e-mail:P_nonsee@hotmail.co.th    website:  www.prathomnonsee.ac.th  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา(เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 2)  ถึงระดับประถมศึกษา(ป.1-ป.6)  มีเนื้อที่ 9 ไร่  1 งาน  83   ตารางวา  
เขตพ้ืนที่บริการ  3  เขต  ได้แก่ เขตยานนาวา เขตคลองเตย และเขตสาทร  
  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
            โรงเรียนประถมนนทรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๖/๑ ถนนพระราม ๓ ซอย ๗๙ แขวงช่องนนทรี  เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา จัดซื้อโดยงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามล้านแปดแสนบาท) เดิมสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่ อ พุทธศักราช ๒๕๐๙ ปัจจุบัน สังกัด 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนประถมนนทรีรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๑๐ 
เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๑๐ โดยมีนายนิมิต ราชาคณะ  หัวหน้าแผนกศึกษา กอง
การศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก 
 พุทธศักราช ๒๕๑๒ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๖ หลัง เป็นอาคารเรียน ๓ ชั้น พ้ืนเป็นไม้ 
จำนวน ๙๐ ห้องเรียน ใช้งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (เก้าสิบล้านบาท) ใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง ๓ ปี การจัดตั้งโรงเรียนประถมนนทรีขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีที่เรียน จากเด็กที่พักอาศัยใน
แหล่งชุมชนแออัด 
 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๔ ได้มีอาสาสมัครรวมกันจัดตั้งมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีขึ ้น โดยมี
คุณหญิงสุมาลี  จาติกวนิช (ในขณะนั้น) เป็นประธานมูลนิธิ สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสมเด็จพระ
ราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จงาน International Night ซึ่งโรงเรียนมหาไถ่และ
โรงเรียนร่วมฤดี จัดงานหาเงินให้โรงเรียนประถมนนทรี ซึ ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงพระราชทานเงิน 
๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาท) และคุณหญิงสุมาลี จาติกวนิช สมทบอีก ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาท) จากนั้นมูลนิธิ
สวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีได้จัดงาน “แก้วกรุณา” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ขาดแคลน ของ
โรงเรียน โดยครั้งสุดท้ายจัดเมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๑๒ ที่ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี และมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียน
ประถมนนทรีก็ยังคงดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจนถึงปัจจุบัน โดยมีคุณมณฑิยา แพ่งสภา เป็นประธาน
มูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี 
 พุทธศักราช ๒๕๑๗  โรงเรียนประถมนนทรี ได้เปลี่ยนสังกัดจากกองการศึกษาพิเศษ ไปสังกัดกองการ
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างทางด้านวิชาการ การบริหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการปรับปรุงและประยุกต์ หลักสูตรประถมศึกษา 
 พุทธศักราช ๒๕๒๒ โรงเรียนประถมนนทรีได้ลื้ออาคารเรียนออก ๓ ห้องเรียน เนื่องจากถูกทางด่วน สาย
ท่าเรือ-ดินแดง ตัดผ่านเข้ามาในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ และปรับลดขนาดห้องเรียนลงให้เหลือขนาด ๖X
๖ เมตร 
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คณะทันต์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดศูนย์ตรวจรักษาเฝ้าระวังทันต์สุขภาพให้แก่นักเรยีน 
โดยจะเป็นที่ฝึกหัดของนิสิตคณะทันต์แพทย์ ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมากำกับเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ วัน โดยการ
ดำเนินการดังกล่าว ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๑๒ และมาตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการจริงปี พุทธศักราช ๒๕๒๒ โดย
โรงเรียนจัดห้องเรียนให้ ๑ ห้องเรียน บริเวณชั้นล่างของอาคาร ๓ จนถึงปัจจุบัน 
 พุทธศักราช ๒๕๒๓ โรงเรียนประถมนนทรี โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
รวมทั้งโรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร รวม ๓๘ โรงเรี ยน 
รวมทั้งโรงเรียนประถมศึกษาทั้งประเทศ 
 พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น ๑ หลัง โดยจัดสร้างบริเวณหลังอาคาร ๕ งบ
ก่อสร้าง ๑๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) โดยจัดให้เป็นบ้านพักผู้บริหาร 
 พุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบห้องแถวชุด ๒ ชั้น จำนวน ๖ หน่วยพักอาศัย 
โดยจัดสร้างบริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ 
 โรงเรียนทำการปรับปรุงโรงอาหาร ที่จำหน่ายอาหาร และต่อเติมด้านหลังอาคาร ๒ ทำเป็นที่รับประทาน
อาหารของนักเรียน โดยใช้งบประมาณจากโครงการอาหารกลางวัน ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ ์
รับประทานอาหารของนักเรียน โดยใช้งบประมาณจากโครงการอาหารกลางวัน ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น ๓ 
อาคาร ๕ งบประมาณจาก บริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ จำกัด ปรับปรุงห้องสมุดโดยขยายห้องเรียน รื้อผนังกั้นห้อง ชั้น 
๒ อาคาร ๕  
 พุทธศักราช ๒๕๒๙ โรงเรียนจัดสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร นาม พระ
พุทธศากยมุนีศรีประถมนนทรี (หลวงพ่อคุ้ม)  ประดิษฐานไว้ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ หน้าระเบียงอาคาร ทำการเบิกเนตร 
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ มีนายพักตร์  ศรีนิเวศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เป็นประธานในพิธี 
 พุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านนักการภารโรง ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว งบประมาณ 
๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาท) และส้วมนักเรียน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท) 
 พุทธศักราช ๒๕๓๑ โรงเรียนประถมนนทรี ได้เปิดรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาในลักษณะชั้นเด็กเล็ก ๑ 
ห้องเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนวัยเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ปัจจุบันเปิดรับในระดับอนุบาล ๑, ๒ และรับเตรียมอนุบาล อายุ ๓ ขวบ 
 โครงการพัฒนาการศึกษา ในระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๓๑-๒๕๓๖ จัดทำป้ายนิเทศทุกสายชั้นเรียน จัดทำ
ป้ายนิเทศทุกสายชั้นเรียน จัดห้องเรียนสำหรับเป็นสำนักงานของสายชั้น เพื่อเป็นที่พักของครู ใช้เป็นที่ประชุม 
ปรึกษาหารือด้านวิชาการของครูในสายชั้นเดียวกัน ทาสีอาคารและห้องเรียนใหม่ โดยมีผู้บริจาคเป็นเงิ น ๓๐,๙๐๐ 
บาท (สามหมื่นเก้าร้อยบาท) คณะครูโรงเรียนประถมนนทรีร่วมกันบริจาคเพิ่มเติมอีก ๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้า
พันห้าร้อยบาท)  โรงเรียนได้ทำการพัฒนาด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดปรับปรุ งทดลอง ทำห้องลดเสียงรบกวนจากทางด่วน ใช้
งบประมาณ ๕๙,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท) ซ่อมแซมประตูเหล็กยืด ปิดทางขึ้นลงอาคาร ซ่อมบันได
อาคาร ๒ ซ่อมแซมรั้ว ความยาว ๑๙๕ เมตร ทาสีอาคาร โดยงบประมาณ ๑๖๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพัน
หกร้อยบาท)  
 พุทธศักราช ๒๕๓๕ ใช้งบประมาณจากมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม เป็น
เงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาท) โดยนักการภารโรงและลูกจ้างได้ร่วมกันก่อสร้าง 
 พุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบพิเศษ ๗ ที่นั่ง งบประมาณ ๓๐๖,๑๐๐ บาท (สามแสน
หกพันหนึ่งร้อยบาท)  
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 พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีภายใน 
ภายนอกอาคารเรียน เทพื้น ค.ศ.ล.หลังอาคาร ๒ และบริเวณทางเท้าอาคาร ๕ ซ่อมเปลี่ยนประตูเป็นเงิน ๖๘๕,๗๙๒ 
บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท) สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๓/๒๙ จำนวน ๔ หลัง ๑๖ ที่นั่ง 
งบประมาณ ๕๘๕,๐๐๐บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) 

โรงเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ กีฬา-กรีฑา นักเรียน ของสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใน
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๔๒ เป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 
 พ.ศ. 2542 ได้รับมอบห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ห้อง โดย          
ดร.กษมา วรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานรับมอบ เมือวันที่ 20 
กันยายน 2542 
 พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สร้างสระเก็บน้ำลักษณะ
พิเศษ เพ่ือป้องกันน้ำท้วมเป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สร้างบริเวณหลังอาคาร 5 ห้าอาคาร 6 โรงเรียน
ร่วมกับโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน โดยทางโรงเรียนสยาม
คอมพิวเตอร์และภาษารับจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และครูมาสอน โรงเรียนจัดเก็บค่าเล่าเรียนเป็นภาคเรียน คุณบุปผา 
จงเจริญรุ่งเรือง บริจาคสีให้โรงเรียนดำเนินการทาปรับปรุงเอง คุณประพิณ เภตรากาศ บริจาคเงินสำหรับปรับปรุง
บริเวณอาคารสถานที่เพ่ือจัดซื้อพันธุ์ไม้มาประดับ 
 พ.ศ. 2544 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี ซึ ่งมี ดร.ต่อพงษ์ พุทธบูชา เป็นประธาน 
ร่วมกับมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีจัดเดินการกุศล เพื่อหารายได้จัดทำสนามกีฬาและลู่วิ่งบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ โดยเป็นสนามกีฬา เช่น วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ เป็นต้น 
 พ.ศ. 2545 จัดสร้างสวนหย่อม ขยายและปรับปรุง สถานที่นักเรียนรับประทานอาหาร โดยการยกหลังคาให้
สูงขึ้น จัดสร้างและปรับปรุงโดยใช้คนงานภารโรงเป็นผู้ดำเนินการ ใช้เงินสวัสดิการของโรงเรียนดำเนินการ 
 พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรีให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุง 
 โรงเรียนจัดทำโครงการพี่เลี้ยงนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 โดยประชุมผู้ปกครองและเสียสละ
จ้างพี่เลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนและครู 
 พ.ศ. 2547 บริษัทนานมีบุ ๊ค ได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ผ่านสำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือจัดสร้างและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด ร่วมกับ
ทางโรงเรียนประถมนนทรี แต่งตั้งการออกแบบ แบ่งส่วนต่างๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ คุณประพิณ เภตรากาศ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมนนทรีจัดสร้างวงจรสุริยจักรวาลจำลองในห้องสมุด เพิ่มเติมจากส่วน
หอดาวที่บริษัทนานมีบุ๊คจำกัดสร้างเป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2548 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล เป็นจาน
ดาวเทียม จำนวน 6 ชุด โดยโรงเรียนได้จัดซื้อเพิ่มเติมครบทุกห้อง ห้องพิเศษ และห้องประชุม โดยจัดซื้อ TV, VCD 
ให้ครบทุกห้องเรียนด้วยงบประมาณโรงเรียนในฝัน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยจัดซื้อชุดการเรียนเพิ่มอีก 
10 ชุด ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการฝึกอาชีพเบื้องตน โดย
จัดสอนทำบาติก จัดนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู กรรมการเครือข่ายประจำโรงเรียน ไปศึกษาดู
งานโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันที่จังหวัด ศรีษะเกษ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ปทุมธานี และนครนายก 
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณโรงเรียน และทาสีอาคารใหม่ 
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 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 นายปิยบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็น
ประธานพิธีเปิดห้องสมุด โรงเรียนประถมนนทรี (บริษัทนานมีบุ๊คอุปถัมภ์ ) โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการ
โรงเรียนประถมนนทรี กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนมาร่วมงานจำนวนมาก และยังมี พล.ต.ท ธวัช
ชัย จุลสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ผู้กำกับสถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆ สส.กรณ์ 
จาติกวณิช  สก.สข. เขตยานนาวา และคลองเตย ตลอดจนผู้นำชุมชนมาร่วมงานด้วย 
 วันที่ 25 มกราคม 2549 นายประพันธ์ ผลัดรื่น เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
แทน นายวิโรจน์ วรรณวงค์สอน ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ตามคำสั่ง สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ 627 / 2548 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตาม
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายอุฤทธิ ์ บุญมาก ผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยม และให้การรับรองว่าโรงเรียนผ่านประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
 พ.ศ. 2549 คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมทัศน์ และสภาพแวดล้อม โดยคุณประพิณ เภตรา
กาศ และอาจารย์ผ่องพรรณ ศุภพันธ์ ได้รับบริจาคทุนทรัพย์ จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียน และ
อาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมแก้วกรุณา โดยใช้งบประมาณจากเงินพัฒนา
โรงเรียน 
 วันที่ 14 มกราคม 2550  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้
ร่วมกันจัดงาน 40 ปี ก้าวไกลร้อยรวมใจประถมนนทรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของโรงเรียน 
 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2550 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีของนักเรียน โดยได้เรียนเชิญท่านผู้หญิง
สุมาลี จาติกวนิช มาเป็นประธานในพิธี รวมทั้งกรรมการมูลนิธิ , คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ 
 พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี 
คณะครู – ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์และแรงงานจัดสร้าง ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ 
ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และได้
ปรับและตกแต่ง ห้องศูนย์โทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ห้องประชุมอังสนา และห้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งจัดทำป้ายนิเทศอีกจำนวนหนึ่ง 
 วันที่ 18 มิถุนายน 2552 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 และได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิง
สุมาลี จาติกวนิช เป็นประธานในพิธี รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิ , คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติ 
 โรงเรียนได้รับงบประมาณประจำปี 2552 จำนวน 888,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยทาสีอาคาร ปูกระเบื้องโรงอาหาร เปลี่ยนประตูโรงเรียนตามห้องเรียนที่ชำรุด 

คุณประพิณ  เภตรากาศ ได้รวบรวมเงินบริจาคเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไอซีที จำนวน 400,000 บาท    
(สี่แสนบาทถ้วน) บริเวณอาคาร 2 ชั้น 3 และตั้งชื่อไว้เป็นเกียรติแก่ผู้มีอุปการคุณ คือ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เคริท เอ
บิชอพ และโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง 
 โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องศูนย์ประถมวัยต้นแบบ ขยายห้องประถมวัยเป็น 5 ห้อง ปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร 
ห้องเก็บของอนุบาล ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหารบริเวณโรงอาหาร 
 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 ได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช มาเป็นประธานพิธิเปิดห้อง
คอมพิวเตอร์ และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เคริท เอบิชอพ พร้อมทั้งเป็นประธานในการประชุมมูลนิธิส วัสดิการโรงเรียน
ประถมนนทรี 
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 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากนายอุทัย กนกวุฒิพงษ์ สมาชิกสภาเขตยานนาวา ประสานงานเรื่องการ
จัดทำลานกีฬามาลงบริเวณรอบหอประชุมอเนกประสงค์ และบริเวณสนามเปตอง เริ่มดำเนินการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2553  
 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโดยได้ดำเนินการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องของ
โรงเรียน ทั้ง 6 อาคาร เป็นเงิน 839,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษามูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี ให้
เกียรติมาเป็นประธานในพธิีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 
 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน   จึงได้ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่างเห็นพ้องกันว่าให้ปรับปรุงห้องประชุมนนทรี โดยขยายพื้นท่ีเพ่ิมเติม ปูกระเบื้องใหม่ 
ปรับปรุงเวที ทำฝ้า ผนัง ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียงใหม่ และได้ทำบุญในพิธีเปิดห้องประชุมนนทรี โดยมีคุณมณทิ
ยา แพ่งสภา ประธานมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี เป็นประธานในพิธี และพระครูสถิตบุยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัด
ด่าน มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมป้ายชื่อห้องประชุมนนทรี เพ่ือเป็นศิริมงคล 
 วันที่ 17 มกราคม 2554 โรงเรียนได้นิมนต์พระวัดคลองภูมิมาถวายอาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 
ปี การก่อตั้งโรงเรียนประถมนนทรีและในวันนั้น ได้จัดให้มีการทองผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 กรุงเทพมหานครได้รับอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้ต้องเลื่อนการ
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มาเป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสุริยา ชิณณะพงษ์ 
ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู ้อำนวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม โดยเดินทางไปตั ้งแต่วันที ่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา รวมเป็นเงินผ้าป่าทั้งสิ้น 
616,767.50 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ตามรายการดังนี้  รับบริจาคผ่าน
ธนาคารกรุงไทย 11,370 บาท รับจากซองและต้นผ้าป่า 386,037.50 บาท คุณทนงศักดิ์   มโนธรรมรักษา 
216,360 บาท รวมทั้งสิ้น 616,767.50 บาท นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ ชำระค่าน้ำ – ค่าไฟ ซื้อที่นอน / ผ้า
ห่ม เข้าห้องพยาบาล ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 3 คน (ของคุณทนงศักดิ์  มโนธรรมรักษา) ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนประถมนนทรี 
 นอกจากนี้แล้วในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ทำพิธีย้ายพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศากยมุนีศรีประถม
นนทรี (หลวงพ่อคุม) ซึ่งประดิษฐานจากชั้น 2 มาบริเวณสนามหน้าเสาธง และสร้างฐานองค์พระและฉัตร งบประมาณ 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยคุณทนงศักดิ์  มโนธรรมรักษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนประถมนนทรี 
 พ.ศ. 2556 ก่อสร้างหลังคาโดมเมทัลชิทบริเวณสนามหน้าโรงเรียนโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากการ
เคหะแห่งชาติ จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2556 ก่อสร้างหลังคาโรงอาหาร โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. งบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,865,766.10 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสิบสตางค์) 
 พ.ศ. 2556 ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ 
 พ.ศ. 2557 ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ / 49 จำนวน 1 ชุด ราคา 442,000 บาท 
(สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) จากสพฐ. งบลงทุน ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
        ปีการศึกษา 2559  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ห้องเรียน
จำนวนทั้งสิ้น  17  ห้องเรียน    
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 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนต้อนรับผู้อำนวยการใหม่ นายชาตรี   นามคุณ ย้ายมาจากโรงเรียน
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โรงเรียนก่อสร้างเวที ขนาดใหญ่ เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง 
พ.ศ. 2560  
 วันที่ 17 มกราคม 2560  โรงเรียนจัดงานทำบุญ ครบรอบ 50 ปี และสถาปนาโรงเรียน โดยมีคุณกรณ์ 
จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน คุณทนงศักดิ์  มโนธรรมรักษา ประธานกรรมการ
สถานศึกษา คุณมณฑิยา  แพ่งสภา ประธานมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร ครู
ร่วมงาน มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การทำบุญ การแสดงของนักเรียน นิทรรศการวิชาการ  
 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ปรับปรุงพ้ืนเวทีหน้าเสาธง เนื่องจากเป็นพ้ืนไม้ ฝนตกใส่พื้นจึงชำรุด เปลี่ยนแปลง
พ้ืนเป็นเฌอร่าบอร์ด 
 วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน พ่อบ้านสถานทูตบราซิล ผู้จัดการคอนโดน
นนทรีเรสซิเดนท์ และคณะ ร่วมกันปรับปรุงทาสี รั้วโรงเรียน โดยชมรมเออี ไทยแลนด์ บริจาคสีให้และร่วมทาสีด้วย 
 วันที่ 7 กันยายน 2560 คณะกรรมการคัดกรองรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ประสานงานศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ภาค
กลาง นางสุคนธ์  ตีรวัฒนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตง  นายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนธิเบศร์ 
นายปิยะ  รอดบำเรอ ครูโรงเรียนสรีวิชัยวิทยา มาตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียน 
 วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางณภัทร
ภัค  ธัญญวณิชกุล ผู้อำนวยการนิรมล  บัวเนียม  ศึกษานิเทศก์อารยา  สระแก้ว  มาตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียน  
        โรงเรียนได้ร ับการประกาศยกย่อง รับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ ่งแวดล้อม (Clean and Green 
Standard) ระดับ ดีเลิศ จากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
 ปี พ.ศ.๒๕๖๑   
 เด็กหญิงศิริวรรณ  พิมพ์วงษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  ณ ทำเนียบรัฐบาล 
        โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพื้นอาคารเรียนอนุบาล เนื่องจากเดิมเป็นพื้นไม้ มีการผุพังตามกาลเวลา ได้เปลี่ยน
พื้นไม้เป็นพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้อง เจาะช่องหน้าต่าง และทาสี  โดยการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม
ภาครัฐ เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐ บาท 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายอุทิศ หมายมั่น และเด็กหญิงพชรนันท์  เพร็ชสันทัด ได้นำเสนอการ
ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการยกย่องให้เป็น สถานศึกษาพอเพียงที่มี
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
        โรงเรียนทำการก่อสร้างเรือนรับรองผู้ปกครอง บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน โดยการระดมทุนจากภาคี
เครือข่ายไม่ใช้งบประมาณทางราชการ งบประมาณ ๓๕๐ ,๐๐๐ บาท โดยผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ร่วมกันสร้างจนแล้วเสร็จ 
 นายพชร  มโนธรรมรักษา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมนนทรี ได้รับการประกาศ
ยกย่องให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
        ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือยกระดับการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความเป็นเลิศ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน 
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 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ เข้า
เยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนประถมนนทรี 
 พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารขนาด ๘๔ ที่นั่ง งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ได้ทำการก่อสร้างและทำพิธีส่งมอบ โดยนายวิเชียร คูสมิทธิ์ รอง
ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , หม่อมหลวงอภิมงคล 
โสณกุล , นายพชร มโนธรรมรักษา ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ในวันที่    กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทำการปรัปปรุงซ่อมแซมพ้ืนอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ (อาคารสำนักงาน) 
ซึ่งเป็นพื้นไม้ มีการโก่งตัวของพื้นไม้และทรุดตัวของพื้น เนื่องจากมีการใช้ งานมานาน ชำรุดตามกาลเวลา เป็นพ้ืน
คอนกรีต ปูกระเบื้อง  เจาะช่องหน้าต่าง ทาสี และปรับเป็นห้องสำนักงานโรงเรียน ห้องประชุมอเนกประสงค์ และห้อง
ฝ่ายปกครอง โดยการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมภาครัฐ เป็นเงิน ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท 
        โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษา
ปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ ณ กระทรวงแรงงาน 
        ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น โรงเรียนต้นแบบศีล ๕ ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะครู และนักเรียนร่วมกับเจ้าคณะแขวงยานนาวา ได้ต้อนรับนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรีในการเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน 
 ได้ร ับป้ายพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที ่ ๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี  
        ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยม ประมินค
วามก้าวหน้า ความพร้อมและความสำเร็จของโรงเรียนประถมนนทรีในฐานะโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และวันที่     
        ๓ ธ ันวาคม ๒๕๖๒ นายว ิทยา ประวะโข ผ ู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยม รับทราบข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 นายณัฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาโรงเรียนพร้อมทั้งลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ร่วมกับนายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โดย
เยี่ยมบ้านนักเรียนในชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา ชุมชนเชื้อเพลิง เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
        เด็กหญิงนลินญา  ชัยเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  ณ ทำเนียบรัฐบาล 
 โรงเรียนได้รับการประกาศยกย่องให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเข้ารับป้าย ณ วิทยาลัยอาชีวะนนทบุรี   
        ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษา
ปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ต่อเนื่อง โดยผู้แทนกระทรวงแรงงานมาเยี่ยมชมโรงเรียนและมอบเกียรติบัตร ณ ห้อ ง
ประชุมอังสนา โรงเรียนประถมนนทรี 
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 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนยานนาวา โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้บริการนักเรียนและ
ประชาชนในเขตยานนาวาและใกล้เคียง โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ 
เครื่อง ห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพ พร้อมทั้งจ้างผู้ดูแลประจำศูนย์ จำนวน ๑ คน 
 โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๖ ซึ่งเป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓  โดย
ทำการปรัปปรุงซ่อมแซมพ้ืนอาคารเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนไม้ มีการโก่งตัวของพ้ืนไม้และทรุดตัวของพ้ืน เนื่องจากมีการใช้งาน
มานาน ชำรุดตามกาลเวลา เป็นพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้องในชั้น ๑ ทำการขัดพื้นไม้  เจาะช่องหน้าต่าง ทาสี พร้อมทั้ง
ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ห้องประชุมอังสนา และทำการทาสีอาคาเรียน ๓  โดยการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุง
ซ่อมแซมภาครัฐ เป็นเงิน ๓,๗๑๖,๘๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๖4 
 โรงเรียนประถมนนทรีได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน เข้ารับ
เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง โดยโรงเรียนได้รับมอบเกียรติบัตร ณ สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  
 โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ทาสีอาคารอนุบาล ทาสีเครื่องเล่น ปูสนามหญ้าเทียม 
ซ่อมปรับปรุงหลังคา ทาสีสนามและอาคารโดม เนื่องจากมีการใช้งานมานาน ชำรุดตามกาลเวลา  
 วันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนได้นิมนต์พระวัดด่านมาถวายอาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี 
การก่อตั้งโรงเรียนประถมนนทรีและในวันนั้น ได้จัดให้มีการทองผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน โดย
ได้รับการบริจาคท้ังหมด 30 เครื่อง 
 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 84,257 บาท เพื่อสนับสนุนในการสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพสำนักงานเขตยานนาวาและได้รับการตรวจเยี่ยมจากคุณณภาคย์ บุญเงิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 
 โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 21 มกราคม 2565 โรงเรียนได้ประถมนนทรีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา สำนักเรียนวัดยานนาวา สถาบันการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทย 
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แผนที่โรงเรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายชาตรี    นามคุณ 
โทรศัพท์    095 – 675 – 3834  e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6  ปี  5  เดือน 
  2) หัวหน้างานโรงเรียน  4  คน 
  2.๑ ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี    
โทรศัพท์ 089 – 011 – 8030 e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th  รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
  2.๒ ชื่อ-สกุล นางสาวภาระวี   สุทธิฉันท์ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  
โทรศัพท์ 089 – 440 – 7988  e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายบุคคล 
  2.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวทัศนนันท์   เกลี้ยงไธงสง วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี   
โทรศัพท์ 098 – 426 – 3245 e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายวิชาการ 
  2.4 ชื่อ-สกุล นางสาวธวีาวรรณ   พันธ์ดี วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  
โทรศัพท์086 – 105 – 8268  e-mail e-mail P_ nonsee@hotmail.co.th รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nonsee@hotmail.co.th
mailto:nonsee@hotmail.co.th
mailto:nonsee@hotmail.co.th
mailto:nonsee@hotmail.co.th
mailto:nonsee@hotmail.co.th


10 
 

 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 333 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 3 ขวบ - - - - - 

อ.1 1 3 4 7 7 

อ.2 1 4 16 20 20 

อ.3 1 11 9 20 20 

รวม 3 18 29 47  

ป.1 3 25 24 49 16 

ป.2 3 18 22 40 13 

ป.3 3 27 27 54 18 

ป.4 2 35 22 57 28 

ป.5 3 20 15 35 12 

ป.6 3 31 20 51 17 

รวม 17 156 130 286  

รวมทั้งหมด 20 174 159 333  
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4.ข้อมูลครูและบุคลากร 
ข้าราชการครู 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

1 นายชาตรี นามคุณ 
 

4๒ 1๖ ผู้อำนวยการ ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ลูกเสือ  - 

2 นางสาวภาระวี สุทธิฉันท ์
 
 

5๓ 2๖ ครู.คศ 3 กศ.ม. การศึกษา
พิเศษ 

ทุกรายวิชา กศ.4-
6 

4 นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์ 
 
 

๕๔ ๓๐ ปี 
11 
เดือน 

ครู.คศ 2 ปริญญาโท การสอน
ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษา
ต่าง 
ประเทศ 

- ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษ
เพ่ือ 
การสื่อสาร 
- หน้าที่
พลเมือง 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
-โครงงาน
บูรณาการฯ 
- แนะแนว 

ป.5-6 

5 นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธ์ิ 
 
 

๕๘ 3๓ ปี 
4 เดือน 

ครู.คศ 2 ค.ม. ประวัติศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
-ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ
สื่อสารร 
- หน้าที่
พลเมือง 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
-โครงงาน
บูรณาการฯ 
- แนะแนว 
 

ป.2/๒ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล  อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

6 นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง 
 

๔๗ 1๓ ปี 
๒ เดือน 

ครู.คศ 2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

- วิทยาศาสตร์ 
 

ป. ๑,
3,4 
 
 

๗ นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์ 
 
 

4๗ ๙ ปี 
๙ เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี ภาษาไทย - ภาษาไทย 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
-หน้าที่พลเมือง 
- สุขศึกษา 

ป.5-6 

๘ นางสาวชลรัตน ์ กอหาญ 
 
 

3๙ ๙ ปี 
๙ เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี 
ศิลปะ
ศาสตร์
บัณฑิต ป.
บัณฑิต
วิชาชีพครู 

ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษ
เพ่ือ 
การสื่อสาร 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
- หน้าที่
พลเมือง 
- สังคมศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 

ป.3 

๙ นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี 
 
 

3๕ ๙ ปี 
8 เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี การศึกษา
ปฐมวัย 

- บูรณาการ
ปฐมวัย 
 

อ. 3 

๑๐ นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ 
 

3๕ ๙ ปี 
8 เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี 
ค.บ. 

ภาษาไทย - ภาษาไทย 
- ชุมนุม 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
- หน้าที่
พลเมือง 
- สังคมศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 
- โครงงานฯ 

ป.๓ 

1๑ 
 

นางสาวพนิดา    โสมวงศ์ 
 
 

3๓ ๘ ปี 
1๑ 
เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี    
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

การศึกษา
ปฐมวัย 

- บูรณาการ
ปฐมวัย 

อ. 2 
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ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

1๒ นางสาวทัศนนันท ์ เกลี้ยงไธสง 
 
 

3๗ ๗ ปี ๒ 
เดือน 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี 
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
 

วิทยาศาสตร์ ป.๖ 

1๓ สิบเอกหญิงอัญชนา สุทธิสนธ ์
 

3๒ ๖ ปี 
 

ครู.คศ 1 ปริญญาตรี    
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

การศึกษา
ปฐมวัย 

- บูรณาการ
ปฐมวัย 

ป.๑ 

14 นางสาวอรนิชา สุดใจ 
 
 

3๒ ๖ ปี 
 

ครู.คศ. 1 ปริญญาตรี    
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

การศึกษา
ปฐมวัย 

- บูรณาการ
ปฐมวัย 

อ.1 

15 นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง 
 
 

๓๐ ๔ ปี 
๗ เดือน 

ครู.คศ. 1 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
- ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
- คณิตศาสตร์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาไทย 

ป.๒ 

16 นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์ 
 
 

2๗ ๓ ปี 
๕ เดือน 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ประถมศึกษา - คณิตศาสตร์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
- หน้าที่
พลเมือง 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
- ศิลปะ 
- ประวตัิศาสตร ์

ป.๖ 

17 นางสาววัลลภา พลับน้อย 
 
 

2๘ ๓ ปี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 
(ศษ.บ.) 

ประถมศึกษา - คณิตศาสตร์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
 
 

ป.1 



14 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

18 นางสาวศุจีภรณ์ จันขอนแก่น 
 
 

2๗ ๒ ปี ๖ 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ประถมศึกษา - สังคมศึกษาฯ 
- หน้าที่
พลเมือง 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
- สุขศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 

ป.4 

19 นางสาววรรณวิษา กูลแดง ๓๑ 1 ปี ๘ 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
- หน้าที่
พลเมือง 
- ต้านทุจริต
ศึกษา 
- สุขศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 

ป.๔ 
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ครูอัตราจ้างโรงเรียนประถมนนทรี   
ที ่ ชื่อ - สกุล  อายุ อายุ 

ราชการ 
ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

1 นางสาวกนกวรรณ สังสุวรรณ์ 
 

2๘ ๒ ปี 
๖ เดือน 

ครูอัตรา
จ้าง 

ปริญญาตรี ภาษาจีน - ภาษาจีน 
- สังคม ศึกษา 
- ประวัติศาสตร์ 

อนุบาล 
ป.1-6 

2 นายอรรครพล รัตนวัน 
 

2๗ 1 ปี ๑๑ 
เดือน 
๒๗ วัน 

ครูอัตรา
จ้าง 

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

- คอมพิวเตอร์ 
(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
วิทยาการ
คำนวณ) 
- การงานอาชีพฯ 
- พลศึกษา 

ป.1-6 

๓ นายอภิเดช รู้อยู่ ๒๕ ๔ เดือน ครูอัตรา
จ้าง 

ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา - ดนตรี 
- ศิลปะ 
- สุขศึกษา 

ป.๑-๖ 

พนักงานราชการ(ช่วยราชการโรงเรียนประถมนนทรี)   
1 นางปิยะพร อินอ่อน 

 
2๘ ๒ ปี ๗  

เดือน 
พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตรี จิตวิทยา - ทุกรายวิชา - กศ. 

ลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
1 นายอุทิศ หมายมั่น 

 
 

4๗ 2๔ ลูกจ้าง 
ประจำ 

ปริญญาตรี 
(บธบ.) 

บริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอ
ร์) 

- การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 

ป.3-6 

2 นางสาวสุภาพร เจริญสุข 
 

3๔ ๙ ปี 
๘ เดือน 

ครูธุรการ ปริญญาตรี 
(บธบ.) 

การจัดการ
ทั่วไป 

- - 

ที ่ ชื่อ - สกุล  อายุ อายุ 
ราชการ 

ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

3 นางสงกรานต์ วรรณแสง 4๘ ๙ ปี พ่ีเลี้ยง ม.6 (กศน.) - - - 
 

4 นางสำเนียง ชัยเดช 4๘ ๘ ปี พ่ีเลี้ยง ป.6 - - - 
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สรุปข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  1 - 1 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  - - - 

ครู ค.ศ.4  - - - 

ครู ค.ศ.3   (ช่วยราชการ) - 1 1 

ครู ค.ศ.2  - 7 7 

ครู ค.ศ.1  - 6 6 

ครูผู้ช่วย - 3 3 

ครูอัตราจ้าง 2 1 3 

ลูกจ้างประจำ       1 - 1 

พนักงานราชการ  (ช่วยราชการ) - 1 1 

ลูกจ้าง (สพป.กทม) - 3 3 

อ่ืนๆ (ลูกจ้างของโรงเรียน) 1 3 4 

รวม 5 25 30 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 การพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนประถมนนทรี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 -  ปี พ.ศ.  2555  ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร  สนามหน้าเสาธง ติดตั้งหลังคาโดม  ปรับปรุง
ห้องสมุด และพ้ืนอาคารอเนกประสงค์    

-  ปี พ.ศ.  2556  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย    จำนวน 4 ห้อง  จาก สพฐ. 
-  ปี พ.ศ.  2557  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขานักเรียนอนุบาล จาก สพฐ. 

 - ปี พ.ศ.  2558  ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามหน้าเสาธง   อาคารอเนกประสงค์  อาคารเรียน  สนาม
หญ้าอนุบาล  เปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำนักเรียน 
 - ปรับปรุงบ้านพักครู หลังคา ระบบระบายน้ำ ทาสี งบจาก สพฐ. 200,000 บาท 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ประตู กลอน หน้าต่าง ต่อเติมลูกกรง  งบจาก สพฐ. 360,000 บาท 
 - ปี พ.ศ. 2559 ได้เงินจากการระดมทรัพยากรสร้างเวทีหน้าเสาธง 

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน  จำนวน  6  หลัง  อาคารประกอบ  จำนวน  2  หลัง  คืออาคาร
อเนกประสงค์ ส้วม  3  หลัง  สนามเด็กเล่น  1  สนาม  โรงอาหาร  2  หลัง  สนามเด็กเล่น  (เครื่องเล่นในสนาม)     
2  สนาม  สนามหน้าเสาธง   และสนามเปตอง  1  สนาม 
 - วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ปรับปรุงพื้นเวทีหน้าเสาธง เนื่องจากเป็นพ้ืนไม้ ฝนตกใส่พ้ืนจึงชำรุด 
เปลี่ยนแปลงพ้ืนเป็นเฌอร่าบอร์ด     
 - วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน พ่อบ้านสถานทูตบราซิล ผู้จัดการคอนโด
นนทรีเรสซิเดนท์ และคณะ ร่วมกันปรับปรุงทาสี รั้วโรงเรียน โดยชมรมเออี ไทยแลนด์ บริจาคสีให้และร่วมทาสีด้วย 
 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ งบจาก สพฐ. 179,900 บาท 
 - ปรับปรุงอาคารอนุบาล งบโรงเรียน 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์  งบโรงเรียน 
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน เปลี่ยนหลอดไฟ ปลั๊ก  พัดลม งบจากบริษัทชไนเดอร์ 

- ปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบสนับสนุน จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 84 ที่นั่ง 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

- ได้รับงบประมาณปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 (อาคารอนุบาล) งบประมาณจำนวน 
668,000 บาท 
 - ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณปรับปรุงพ้ืนอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 (อาคาร๑) งบประมาณจำนวน 
๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท   

- ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณจำนวน 
๓,๗๑๖,๘๐๐๐ บาท 

- ปี พ.ศ.๒๕๖4 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จากเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 
500,000 บาท เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

- ปี พ.ศ. 2565 ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 84,257 บาท จากกองทุนหลักประกันสุขภาพสำนักงาน
เขตยานนาวา เพื่อจัดสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง 

- ปี พ.ศ.๒๕๖4 ปรับปรุงภูมทิัศน์ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
1. ทาสีเครื่องเล่น รั้ว อาคารเรียน และเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนอนุบาล  
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2. ปูหญ้าเทียมสนามเด็กเล่นอนุบาล 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะโรงอาหารอนุบาล 
4.ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 
5. ทาสีพื้นสนามอาคารโดมและเสาอาคารโดม 

 
6.ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2564 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย/บาท จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ 

1. งบเงินอุดหนุนรายหัว  

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าจัดการเรียนการสอน 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม 

ดอกเบี้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216,524 

117,060 

120,175 

618,750 

156,340 

 (1,338,299) 

525.74 

 

 

 

 

 

 

 

เงินงบประมาณ 

1. งบอุดหนุนรายหัว 

1.1 ค่าหนังสือเรียน 

 

 

216,524 

1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 117,060 

1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 120,175 

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 382,340.17 

1.5 โครงการการพัฒนาศูนย์ 

     ปฐมวัยต้นแบบ 

3,771.75 

1.6 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 4,213 

1.7 โรงเรียนพระราชทานก่อนชั้น
ประถมศึกษา 

54,728.83 

1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพการ 

     เรียนรู้นักเรียนตามกลุ่มสาระการ 

     เรียนรู ้

19,218.43 

1.9  กิจกรรมส่งเสริมสื่อการเรียน 

      การสอนของครู 

5,013.80 

1.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 27,850 
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รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย/บาท จำนวน/บาท 

  1.11 โครงการสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียน
ประถมนนทรี 

4,387 

1.12 โครงการการพัฒนางานวัดผล 

       ประเมินผล 

26,879.60         

 

1.13 ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ 2,410         

1.14 โครงการโรงเรียนสีขาว 2,550 

1.15 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 500 

  1.16 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 

      นักเรียน 

2,637.14 

  1.17 ค่าเว็ปไซต์สถานศึกษา 3,210 

  1.18 เข้าเล่มเอกสาร SAR 450 

  1.19 ค่ายาในห้องพยาบาล 15,000 

  1.20 กิจกรรมงานวิชาการ 13,216.56 

  1.21 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 43,200 

  1.22 ค่าซ่อมบำรุงพัสดุสำนักงาน 5,199.20 

  1.23 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและ
อาคารสถานที่ 

63,105.33 

  1.24 โครงการจัดการเรียนการสอน 

       ในชว่งเกิดการแพร่ระบาดของ 

       โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

22,576 

  1.25 ดอกเบี้ยคืนคลัง 525.74 

 



20 
 

 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย/บาท จำนวน/บาท 

  1.16 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 

      นักเรียน 

2,637.14 

1.17 ค่าเว็ปไซต์สถานศึกษา 3,210 

1.18 เข้าเล่มเอกสาร SAR 450 

1.19 ค่ายาในห้องพยาบาล 15,000 

1.20 กิจกรรมงานวิชาการ 13,216.56 

1.21 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 43,200 

1.22 ค่าซ่อมบำรุงพัสดุสำนักงาน 5,199.20 

1.23 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและ
อาคารสถานที่ 

63,105.33 

1.24 โครงการจัดการเรียนการสอน 

       ในชว่งเกิดการแพร่ระบาดของ 

       โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

22,576 

1.25 ดอกเบี้ยคืนคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

525.74 
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รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย/บาท จำนวน/บาท 

2. เงินอุดหนุน อปท. 

    -อาหารเสริมนม 

 

618,800 

2. เงินอุดหนุน  อปท.  

-โครงการอาหารเสริมนม 

 

648,044.62 

    -อาหารกลางวัน 1,393,300 - โครงการอาหารกลางวัน 1,261,397.61 

    -ค่าสื่อนักเรียน อปท. 4,200 -ค่าสื่อนักเรียน อปท. 4,200 

    -ดอกเบี้ย 7,078.92 -จ่ายดอกเบี้ยคืนคลัง 7,078.92 

3. เงินปัจจัยนักเรียนยากจน 

3.1 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียกยากจน 

 

48,500 

3. เงินปัจจัยนักเรียนยากจน 

3.1 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 

 

48,500 

3.2 เงิน กสศ.  

นักเรียนยากจน 

51,500 3.2 เงิน กสศ. นักเรียนยากจน 51,500 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้สถานศึกษา 

1. เงินบำรุงการศึกษา 

 

 

 

872,601 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้สถานศึกษา 

-  ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

884,803 

- ค่าประกันสังคม 108,264 

- ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนและ 

  บุคลากรทางการศึกษา 

43,290 

- ค่าของใช้ส่วนตัวนักเรียนอนุบาล - 

2. เงินนม UHT 60,648 -ค่านม UHT 55,608 

3. เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19  

670,000 -แจกเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ให้กับนักเรียน 

670,000 

4. ดอกเบี้ย 633.89 -จ่ายดอกเบี้ยคืนคลัง 633.89 
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รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย/บาท จำนวน/บาท 

เงินอ่ืนๆ 

1. เงินบริจาคทุนการศึกษา      

 

167,500 

เงินอ่ืนๆ 

-ทุนการศึกษานักเรียน จำนวน 335 ทุน 
ทุนละ 500 บาท 

 

167,500 

2. กองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวัน 

35,800 ค่าอาหารไก่ 35,800 

3. เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดซ้ือ
ชุดตรวจ ATK 

99,275 - ซ้ือชุดตรวจ ATK ,ชุด PPE ,ถุงขยะติด
เชื้อ หมวกคลุมผม, ถุงมือ และผ้าปิดจมูก 

43,472 

-ค่าดำเนินงานจัดกิจกรรมผ้าป่า 3,000 

4. บริจาคสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาการศึกษา 

171,359 -ค่าป้ายนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

- ค่ากิจกรรมประเมินโรงเรียน
พระราชทาน 

-ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ กระดาษ และน้ำหมึก 

-ค่าดำเนินการสอบธรรมศึกษา 

-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทำระเบียงหน้าห้อง
รับรอง 

-ค่ากิจกรรมดำเนินโครงการสัมพันธ์ชุมชน 

-ค่ากิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

-ค่ากิจกรรมถุงกำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-
19 

-ค่ากิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครู 

-ค่าบริการธนาคาร 

900 

51,540 

7,000 

1,680 

10,385 

2,300 

4,000 

15,000 

33,563 

100 

5. งบสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  

เขตยานนาวา 

84,257 -โครงการทรพัยใ์นดนิสง่เสรมิสุขภาพดี
บนวถิพีอเพยีง 

 

84,257 

รวมรายรับ 5,624,278 รวมรายจ่าย 5,400,559 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเร ียนประถมนนทรีมีล ักษณะเป็นที ่อยู ่อาศัย  มีทั ้งช ุมชนแออัด 

คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ชุมชน บริเวณด้านหน้าโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ชุมชน บริเวณ
ด้านหลังโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด   ได้แก่  ชุมชนแออัดคลองเตย ชุมชนแออัดเย็นอากาศ  ชุมชนแออัด
เชื้อเพลิง  ชุมชนแออัดวัดคลองเตย   เป็นต้น  สถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน  ได้แก่  สถานีรถไฟแม่น้ำ  ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ตลาดคลองเตย  วัดใหม่ช่องลม  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ฯลฯ  คนในชุมชนส่วน
ใหญ่อพยพมาจากชนบท  อาชีพผู้ปกครองรับจ้างทั่วๆไป  เช่น  ช่างไม้  ช่างปูน  ช่างทาสี  ขับรถรับจ้าง  ช่างก่อสร้าง  
แม่บ้าน  ค้าขายเล็กๆน้อยๆ  บางคนมีอาชีพไม่แน่นอน  มีลักษณะรับจ้างเป็นรายวันหรือชั่วคราว  บางคนทำงาน
อิสระ  เช่น  ขายของเบ็ดเตล็ด  เก็บของจากกองขยะ  ซักผ้าเย็บเสื้อโหล  ฯลฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การจัดงานวันอัฏฐมีบูชา โดยขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดด่าน เขตยาน
นาวา 

 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   ๖๐,๐๐๐  บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว   4  คน 

การนับถือศาสนาของนักเรียน 

ศาสนา จำนวน ( 330 คน) ร้อยละ 

พุทธ 328 99.39 

คริสต์ 1 0.30 

อิสลาม 1 0.30 

 
  3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเมือง  มีความสะดวกสบายในการคมนาคม  การติดต่อสื่อสาร และการเข้าถึง

แหล่งทรัพยากรด้านต่าง ๆ  อีกทั้ง ยังใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์  ศาสนสถาน
ต่าง ๆ   สถานีรถไฟแม่น้ำ   บริษัทห้างร้านต่าง ๆ   ธนาคาร  ตลาดปีนัง   ตลาดคลองเตย   สถานศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาล   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัย  ทั้งของรัฐบาล    เอกชน  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

บุคลากรของโรงเรียนมีครบทุกวิชาเอก  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถม
นนทรี สนับสนุนงบประมาณจ้างครูดนตรีไทย  อีกทั้งโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ   เพ่ือ
พัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่
ความร่วมมือสมาคม EIS  แห่งประเทศไทย    คณะทันตแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ศูนย์สาธารณสุข 
55    สำนักงานเขตยานนาวา หน่วยงานราชการอื่น ๆ หน่วยงานเอกชน   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัด  แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน     
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บริเวณท่ีตั้งของโรงเรียนประถมนนทรี  อยู่ใต้ทางด่วน  เป็นจุดอับและลับตา   อีกท้ังเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
จำนวนนักเรียนและขนาดพ้ืนที่โรงเรียนนั้น  มีบริเวณกว้าง   อาคารเรียนมีมากเกินความจำเป็น   พ้ืนที่ภายในโรงเรียน
มีจุดอับหลายแห่ง   เนื่องจากอาคารเรียนมีส่วนเชื่อมต่อเนื่องกันทุกอาคารเรียนและทุกชั้นเรียน  ประกอบกับรอบ ๆ 
บริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชนแออัด   อยู่ติดกับแหล่งเสื่อมโทรม   ทรัพย์สินทางราชการถูกโจรกรรมอยู่บ่อยครั้ง  
บุคลากรในโรงเรียนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากพบว่า บริเวณด้านหน้าโรงเรียนและด้านหลังโรงเรียนมีลักษณะ
เป็นทางเปลี่ยว    มีขโมย  ฉกชิง  วิ่งราวอยู่เป็นประจำ 
 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมนนทรี  โรงเรียนได้ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 มีโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนประถมนนทรี พุทธศักราช 2522 (ฉบับ
ปรับปรุง 2556) มี 3 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  (โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
3.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (โครงการห้องเรียนคู่ขนานการศึกษาพิเศษ) 
เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาในแต่ละระดับ  และจัดทำ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในส่วนที่สถานศึกษาจัดทำ  และยังได้ยึด
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กำหนดไว้ โดยนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นข้อกำหนดพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพด้านความรู้  และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การดำรงชีวิตและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดไว้ 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนประถมนนทรี พุทธศกัราช 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจุดเน้น             

โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 40 40 40 40 40 40 

ต้านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 

หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 160 160 160 160 160 160 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กิจกรรมนักเรียน             

-ลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 40 40 40 40 40 

-ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน 1120 1120 1120 1120 1120 1120 

 
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1.  ห้องสมุด มีขนาด 78   ตารางเมตร มีจำนวนหนังสือทั้งหมด 17,000 เล่ม        
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  คิดเป็น  508  คน  :  วัน  คิดเป็นร้อยละ  100  

ของนักเรียนทั้งหมด 
 

2.  ห้องปฏิบัติการ ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด   18 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ 
 
ที ่ ห้องปฏิบัติการ จำนวน 

1 ทางภาษา 1 

2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1 

3 ห้องเรียนสีเขียว   1 

4 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 

5 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 

6 ห้องสมุด 1 

7 ห้องจริยศึกษา  1 

8 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 1 

9 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 
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ที ่ ห้องปฏิบัติการ จำนวน 

10 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 1 

11 ห้องปฏิบัติการศิลปะ 1 

12 ห้องทันตกรรม 1 

13 ห้องพยาบาล  1 

14 ห้องสื่อการศึกษาพิเศษ 1 

15 ห้องสืบค้นข้อมูล 1 

16 ห้องปฏิบัติการศูนย์สื่อปฐมวัย 1 

17 ห้องสหกรณ์ 1 

18 ห้องพละศึกษา 1 

 
3.  คอมพิวเตอร์   จำนวน      42    เครื่อง 

 - ใช้เพื่อการเรียนการสอน       ๓๐    เครื่อง  
- ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้    12    เครื่อง 
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  40 คนต่อวัน  

 คิดเป็นร้อยละ  12.12  ของนักเรียนทั้งหมด   ใช้ในงานบริหาร 12 เครื่อง 
 

4.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

ที ่
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) 

1 อาคารอเนกประสงค์ ตลอดปีการศึกษา 

2 ห้องเรียนการศึกษาปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 

3 ศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 

4 ห้องเรียน (ป.1 – 6) ตลอดปีการศึกษา 

5 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ตลอดปีการศึกษา 



28 
 

 

ที ่
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) 

6 ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 

7 ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 

8 ห้องพลศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

9 ห้องกิจกรรมสหกรณ์ ตลอดปีการศึกษา 

10 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

11 ห้องเรียนสีเขียว ตลอดปีการศึกษา 

12 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

13 ห้องศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 

14 ห้องดนตรี ตลอดปีการศึกษา 

15 ห้องประชุมนนทรี ตลอดปีการศึกษา 

16 ห้องประชุมอังสนา ตลอดปีการศึกษา 

17 สวนเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีการศึกษา 

18 ฐานการเรียนรู้บ่อปลาดุก ตลอดปีการศึกษา 

19 ฐานการเรียนรู้เล้าไก่ ตลอดปีการศึกษา 

20 ฐานการเรียนรู้โรงเห็ด ตลอดปีการศึกษา 
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5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) 

1 วัดยานนาวา / วัดใหม่ช่องลม 2/ปี 

2 วัดคลองภูมิ 2/ปี 

3 วัดด่าน 2/ปี 

4 ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ 2/ปี 

5 สำนักงานเขตยานาวา 2/ปี 

6 สวนสัตว์ดุสิต 1/ ปี 

7 ท้องฟ้าจำลองเอกมัย 1/ ปี 

8 นิทรรศการอวกาศ “นาซ่า เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” 1/ ปี 

9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 1 / ปี 

10 วัดหงส์รัตนาราม 1/ปี 

11 ป่าชายเลนบ้านสีล้ง 1/ปี 

12 พิพิธภัณฑ์การประปาสามเสนนอก 1/ปี 

13 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 1/ปี 

 
6.  ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา เชิญมาให้ความรู้  
 แก่ครู นักเรียนในปีการศึกษานี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีให้ความรู้ สถิติการให้ความรู้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

1 เจ้าอาวาสวัดจันทร์นอก / เจ้าอาวาสวัด
คลองภูมิ 
 / เจ้าอาวาสวัดด่าน 

ธรรมะศึกษา / ศิลปวัฒธรรม
ประเพณี 

- 

2 ดร.ดัชกรณ์  ตันเจริญ และคณะ การเรียนรู้ทางด้านดาบญี่ปุ่น (Sport 
Chanbara) 

15 ครั้ง/ปี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีให้ความรู้ สถิติการให้ความรู้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

3 นายปรีชา  อินทาคม   การเรียนรู้ทางด้านยุทธพาห์     
กระบี่ - กระบอง 

 20 ครั้ง /ปี 

4 ศูนย์สาธารณสุข เขตยานนาวา อย.น้อย - 
5 บริษัทน้ำดื่มเนสท์เล่ การอนุรักษ์น้ำ/คุณค่าและ7

ประโยชน์จากน้ำ 
- 

6 ตำรวจ  สน.ทุ่งมหาเมฆ โครงการ D.A.R.E - 
7 ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ การแสดงโขน / การประดิษฐ์งาน

ศิลปะ 
 

8 นางสุรีย์  วัฒนรุกข์ การห่อข้าวต้มมัด และการโม่แป้ง - 
9 เจ้าอาวาสวัดด่าน ศิลปวัฒนธรรม / บวชสามเณรภาค

ฤดูร้อน 
 

- 

10 เจ้าอาวาสวัดคลองภูมิ/วัดจันทร์นอก พระพุทธศาสนา - 

11 คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การทำฟัน - 

12 ศูนย์สาธารณสุขเตชะสัมพันธ์ 55 ดูแลสุขภาพ - 

13 อปพร. อัคคีภัย การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย - 

14 การประปาสามเสนนอก การประปา - 

 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่นของครูผู้สอน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวชลรัตน์ กอหาญ 

เกียรติบัตร ครูผู้นำเสนอผลงานระดับเขตพ้ืนที่  
การศึกษา ในการประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ตามกรอบ มาตรฐานความสามารถทาง
ภาษา CEFR เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564   

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง 
 
ครูดีศรีประถมกรุงเทพฯ  พ.ศ.2564   

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร   
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ประเภท ระดับรางวัล/ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 
นางสาวอรนิชา   สุดใจ  

 

" โล่รางวัลยอดเยี่ยม ระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปี ๒๕๖๔ "    

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
   

นางสาวสุมณฑา วงษ์สวัสดิ์
   

ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2  
การประกวด Best Practice ครูโรงเรียนสุจริต 
   

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร   

นางสาววัลลภา พลับน้อย  

รางวัลระดับดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 
1 นวัตกรรม)    

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร   

โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการ
เรียนการสอนธรรมศึกษา    

สำนักเรียนวัดยานนาวา
สถาบันการศึกษาแห่ง
คณะสงฆ์ไทย   

นางสาวอิษฎา  สุ่มมาตย์ 
นางสาวศุจีภรณ์ จันทร์ขอนแก่น 

นายอภิรเดช รู้อยู่ 

รองชนะเลิศอันดับที่2 ครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดบรรยาย
ธรรม    

  
กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับที่2     

ครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ  
พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม   
 

ประเภท ระดับรางวัล/ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ด ี

รางวัลประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย 
จากกระทรวงแรงงาน เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษา
ปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง 
 

กระทรวงแรงงาน 
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10.1 ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
 

ชื่อนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงณัชกรณ์ พลายบัว(ป.4/1) 

สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ   
(BEST CHILD OF THE YEAR)    

ศูนย์ให้คำปรึกษา
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ    
เพ่ือเยาวชน    

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อม
เกล้า ฯ เพ่ือเยาวชนใน
พระบรมราชินูปถัมภ์
  

  

เด็กหญิงสุภัทรา  สีแสง(ป.6/1) ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา(ปีละ 5,000 บาท)  มูลนิธิไฮเน็ค  

เด็กหญิงพลอยปภัส  ชูศรีพัฒน์ 
 

รองชนะเลิศอันดับที่2 การประกวดบรรยายธรรม  
  

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

เด็กชายภูตะวัน  ดวงคำ 
เด็กชายกฤษณพล  กางถ่ิน 
เด็กชายชนะพล  ยวงประสิทธิ์ 
เด็กชายอารักษ์  โสมศรี 
เด็กชายจารุเดช  สินชัย 

รองชนะเลิศอันดับที่2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ  
พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม   
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ งาน / โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(จำนวนร้อย

ละ) 
1. ศูนย์การขับเคลื่อนการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 
  

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีหลักคิด
หลักปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
3.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากร
ภายนอก และหน่วยงาน
อ่ืน 
4.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา   

1.กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.กิจกรรมพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.กิจกรรมพัฒนาครูและการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง
แก่ผู้เรียน 
4.กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.โครงงานบูรณากาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนาอย่างความยั่งยืน 
    

ร้อยละของ
นักเรียน 100 
(จำนวนของ 
333 คน) 
 
  

2 สารสนเทศสถานศึกษา ๑. เพื่อจัดทำข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานของ
โรงเรียนให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 
๒. เพื่อให้บริการและ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๓. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่
จำเป็นในการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา   

๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)               
๑.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบสภาพ
ปัญหาและขอบเขตความต้องการใช้
สารสนเทศ                                
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ                  
๑.๓ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนด
รูปแบบ ขอบเขตของสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนคุณลักษณะ 
Hardware ในการจัดเก็บและใช้งาน
สารสนเทศ                                  
๒. ขั้นดำเนินการ (Do)                 
๒.๑ วิเคราะห์ระบบร่วมกันกับ
ผู้พัฒนาโปรแกรม   

ร้อยละ 100 
ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
เข้าถึง
สารสนเทศ
โรงเรียน 
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ที ่ ชื่อ งาน / โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(จำนวนร้อย

ละ) 
3. โครงการยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน((NT/O-
NET))    

3.1  เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3และ6  
3.2  เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สูงขึ้น  
 
 
 

 1. ร้อยละ 
100 ของของ
นักเรียนที่เข้า
รับการ
ประเมิน
ความสามารถ
ด้านภาษาไทย 
ด้าน
คณิตศาสตร์  
(สอบ NT) 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 3 เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3 
    2. ร้อยละ 
100 ของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่เข้า
รับการ
ทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (สอบ 
O-Net)  
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ที ่ ชื่อ งาน / โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(จำนวนร้อย

ละ) 
4. จัดหาทุนการศึกษา

นักเรียน โรงเรียนประถม
นนทรี   

๑. เพ่ือเป็นทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี มีผลการเรียนดี 
มีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวมแต่
ยากจน                             
๒. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง            
๓. เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับนักเรียน 
  

   

   

   

   

๑. คณะครูร่วมกันประชุมและวาง
แผนการดำเนินงาน (Plan) 
๒. คณะครูร่วมกันประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
คัดเลือกนักเรียน รายงานผลการเยี่ยม
บ้าน และแต่งตั้งคณะทำงาน (Plan) 
๓. ดำเนินการตามแผน (Do) 
๔. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการครั้งที่ ๑ (Check) 
๕. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการครั้งที่ ๒ (Check) 
๖. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการครั้งที่ ๓ (Check) 
๗. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการครั้งที่ ๔ (Check) 
๘. สรุปผลการดำเนินงาน (Check) 
๙. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 
(Act) และจัดเตรียมทำแผนงานและ
โครงการในปีการศึกษาต่อไป"  

๑. นักเรียน
โรงเรียน
ประถมนนทรี 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับ
ทุนการศึกษา
 
  

5. โครงการพัฒนาปฐมวัย 1. เพ่ือจัดและพัฒนา
สภาพแวดล้อมของศูนย์
ปฐมวัยต้นแบบที่เหมาะสม
กับเด็กและเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
และส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม 
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย ที่เกิดจากการ
ร่วมมือของครู  ผู้ปกครอง   

ขั้นเตรียมการ 
   1.ประชุมวางแผนปฏิบัติการงานการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
   2.ศึกษาข้อมูล กำหนดกิจกรรม 
ขั้นดำเนินการ 
      1.แบ่งการเนินโครงการเป็นกิจกรรม
ย่อยๆ และมอบหมายครูและบุคลากรใน
สายชั้นอนุบาลรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม                            
2. ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัตงานของสาย
ชั้นอนุบาล                                                                
ขั้นติดตามและประเมินผล 
    1. ประเมินผลการดำเนินโครงการ
พัฒนาปฐมวัย 
     2. สรุป รายงานผล และเสนอแนว
ทางการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

ร้อยละ 100 
ของผู้ร่วม
กิจกรรม 
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ที ่ ชื่อ งาน / โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(จำนวนร้อย

ละ) 
6. โครงการสร้างขวัญและ

กำลังใจครูบุคลากรทาง
การศึกษา 
  

1.เพ่ือสร้างขวัญและ
กำลังใจในการทำงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 
2.เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว
ของบุคลากรในโรงเรียน 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.ประชุมคณะกรรมการ 
4.ดำเนินงานตามกิจกรรมงานปีใหม่/ 
งานเษียณอายุราชการและช่วยเหลือ
ครอบครัวกรณีเสียชีวิต 
5.ประเมินผลและรายงานผลโครงการ 

ครูทุกคนมี
ขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ร้อยละ
100 

7. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

1. เพื่อกำหนดแนวทาง
วางแผนการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน  
2. เพื่อบำรุง ดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพ  
แวดล้อมให้น่าอยู่ปลอดภัย 
เหมาะสมพร้อมใช้  
3. เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพ 
แวดล้อมของโรงเรียน ให้
เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 

ขั้นเตรียมการ 
   1.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  
คณะกรรมการดำเนินงาน 
   2.จัดทำแผนปฏิบัติการ และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  
ขั้นดำเนินการ 
 1.ประชุมกำหนดงานแบ่งความ
รับผิดชอบ                                    
2. ดำเนินการตามแผนงาน                                     
ขั้นติดตามและประเมินผล 
 1. กำกับติดตาม การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 
 2. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
3. สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานและ
วิธีการแก้ไข 

ร้อยละ 100 
ของผู้ร่วม
กิจกรรม 

8. โครงการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
   

1 เพ่ือความปลอดภัยและ
ควบคุมการแพร่ระบาด  
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า  
2 เพ่ือให้นักเรียนได้
สามารถเรียนรู้และเข้าใจ
เนื้อหาการเรียนได้จากการ
เรียนการสอนทางไกล 
3 เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ทุกสถานที่ทุก
เวลา   

1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการ
ดำเนินงาน    
2. จัดทำเอกสาร จัดเตรียมอุปกรณ์การ
เรียนให้นักเรียน    
3. จัดการเรียนการสอนทางไกล และ
ติดตามผลการเรียน   
4. รายงานผลการเข้าเรียนต่อ
ผู้อำนวยการ     
5. สรุปรายงานต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา
    

ร้อยละ 100 
ของผู้ร่วม
กิจกรรม 
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ที ่ ชื่อ งาน / โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ
(จำนวนร้อย

ละ) 
9. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1.เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก

และเห็นคุณค่าของการ
นำเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ
ได้อย่างเหมาะสม   
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อให้นักเรียนมีกิริยา 
มารยาทอ่อนน้อม  
  

1.   ประชุมชี้แจงและวางแผนการ
ดำเนินงาน    
2. จัดกิจกรรมทางศาสนาตามวันสำคัญ
ต่างๆ    
3. สรุปกิจกรรม    

ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
  

10.     

 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา (ปกีารศึกษา ๒๕๖๒) 
11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดี 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ ์

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
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ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดเีลิศ 
 
หมายเหตุ  กรณีต้นสังกัดไม่ได้ประเมินตามมาตรฐาน ไม่ต้องใส่ผล ให้ใส่ระดับคะแนนของการประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน (8 เรื่อง) 
 
 
11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินในภาพรวม  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ปานกลาง 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ปานกลาง 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปานกลาง 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่กำหนด ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ปานกลาง 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2    ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปานกลาง 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ปานกลาง 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ปานกลาง 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ปานกลาง 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ปานกลาง 
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 โรงเรียนประถมนนทรีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบสี่ มีระดับคุณภาพดังนี้ 
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัยอย่างมีคุณภาพ 
 

ผลการพิจารณา ตัวชีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ปรับปรุง (0 - 3 ข้อ) 

 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 2. มีการระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 3. มีการพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 4. มีการนำเสนอผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย
มาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

 5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรนำเสนอการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โครงการหรือกิจกรรมที่จัดทำเพ่ือตอบสนอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ รวมทั้งควรระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจน และรายงานผลการ
พัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน สามปีย้อนหลัง เพื่อให้เห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรรายงานโครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งระบุข้ันตอน วิธีการ เครื่องมือการประเมินโครงการ/กิจกรรมนำผลเทียบเคียงกับเป้าหมายที่กำหนดเพื่อเป็น
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป สถานศึกษาควรรายงานวิธีการเผยแพร่ผลสำเร็จการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้านสมวัยต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ตามศักยภาพที่สถานศึกษา
ดำเนินการได้ เช่น สื่อสิงพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย 

ผลการพิจารณา ตัวชีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (0 - 3 ข้อ) 

 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนิน 
 3. มีการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
 4. มีการนำเสนอผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 
 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

12.  ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา รอบส่ี (2564) 

     ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ท้องถิ่น  
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรนำเสนอกระบวนการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาระดับปฐมวัยและการออกแบบจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรนำเสนอแผนงาน โครงการ กระบวนการ
ดำเนินงานพัฒนางานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษารวมทั้งระบุวิธีการ กระบวนการ เครื่องมือในการประเมินผลสำเร็จให้ชัดเจน และมีข้อเสนอแนะอย่างไร
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่รับทราบผลการบริหารจัดการเนื่องจากเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีแนว
ทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขอย่างไรในปีการศึกษาต่อไป สถานศึกษาควรรายงานวิธีการเผยแพร่ผลสำเร็จของการ
บริหารจัดการที่เป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practices) ต่อชุมชน ผู้ปกครอง ในรูปแบบหรือวิธีการที่
สามารถดำเนินการได้ เช่น กลุ่มไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 
จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงบูรณาการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย 

ผลการพิจารณา ตัวชีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบ

ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 
 ปรับปรุง (0 - 3 ข้อ) 
 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ)  2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไป

ใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3. มีการตรวจสอบสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์
อย่างเป็นระบบ 

 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของ
ครูอย่างเป็นระบบ 

 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการลงใน SAR อย่างชัดเจน ด้วยการระบุข้อมูลสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ครูนำมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สถานศึกษา
ควรรายงานขั้นตอนการตรวจแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเยี่ยมชั้นเรียน การบันทึกทึกหลังการสอน 
รวมทั้งรายงาน วิธีพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนด้วยข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครู มีแนวทางในการจัดการชั้นเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือเป็นการยืนยันคุณภาพตาม
มาตรฐานการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน       ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
      พอใช้ (4 ข้อ) 
  ✓ ดี (5 ข้อ)  

✓ 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการ
พัฒนาผู้เรียน 

✓ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
✓ 4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้

สูงขึ้น 
✓ 5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูง 

 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาควรมีการระบุถึงวิธีการนำผลกร
ประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สถานศึกษาควรรายงานวิธีการโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดำเนินการอย่างไร รวมทั้งมีการสรุปผลในรูปแบบตัวเลข 
ค่าร้อยละ ตาราง กราฟ แผนภูมิ เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่ามีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างไร เช่น ผลการประเมิน
ที่ผ่านมา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรอบ 1-3 ปี สถานศึกษาควรรายงานผลสำเร็จของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนต่อผู้ปกครองเป็นรายบุคคลตามวิธีการที่สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ เช่น สื่อเทคโนโลยี สื่อ
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา       ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
      พอใช้ (4 ข้อ) 
  ✓ ดี (5 ข้อ)  

✓ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
✓ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
✓ 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
✓ 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

รับทราบ 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูง 

 สถานศึกษา ควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ใช้พัฒนาครูทุกคน 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำเสนอการระบุเป้าหมายในการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กระบวนการดำเนินงาน
ของกิจกรรมในโครงการให้มีความชัดเจน มีวิธีการประเมินผลโครงการอย่างไร ใครมีส่วนร่วมบ้าง และน ำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไปอย่างไร ควรเพิ่มเติมการนำข้อเสนอแนะมาทำอะไร อย่างไรบ้าง ระบุขั้นตอน
รายละเอียด เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กระบวนการดำเนินการ ผลการดำเนินการหรือผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่
ได้รับ ปัจจัยความสำเร็จ บทเรียนที่ได้รับ และการเผยแพร่ของโครงการที่นำเสนอเป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี 
(Best Practices) ระบุการนำเสนอความสำเร็จของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ จากการสื่อสารผ่าน
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง เช่น ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง แผ่นพับ หรือเฟซบุ๊กของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป้นสำคัญ 

จุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกวิชา ทุกชั้นปี       ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
      พอใช้ (4 ข้อ) 
  ✓ ดี (5 ข้อ)  

✓ 2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
✓ 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็น 

    ระบบ 
✓ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ 

    จัดการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูง 

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาควรระบุวิธีการ รูปแบบ การตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ โดยมีการแสดงขั้นตอนการตรวจสอบ วิธีการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่เหมาะสม ปฏิทินการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
สถานศึกษาควรระบุการนำผลประเมินไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป โดยการนำ 
ผลประเมินที่ได้ไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น นำผลประเมินมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ และควร 
นำเสนอการดำเนินการตามแผน เช่น ครูได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่าน 
มา แล้วนำผลมาใช้ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการเป็นรายบุคคล เป็นต้น 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด จากสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 
 
 

 
จุดเด่นระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และบูรณาการเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

จุดที่ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ควรจัดทำแผนงานเพ่ือส่งเสริมนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ควรจัดทำสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนเรื่องการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนสอน 
 
 
  

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูง 

สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในส่วนที่ ๑ ควรมีบทสรุปผู้บริหาร ซึ่ง
แสดงผลการดำเนินงาน หลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน รวมถึงแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ ้น ในปี
การศึกษาต่อไป ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานควรแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา จำนวนวัน ที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนจริงในปีการศึกษาท่ีประเมิน ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ข้อมูล การจัดทำแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โครงการควรแสดงวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน ควรมีข้อมูลสรุปผล
การพัฒนาอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา เพื่อให้เห็นการพัฒนาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจจัดทำ
ลิงก์ หรือ QR Code ที่เชื่อมโยงไปยังเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่สถานศึกษาใช้อ้างอิงผล การปฏิบัติงาน 
 
 จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและผลการดำเนินงานโครงการ
พิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาและผลการ 
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 

จากการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาคณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

จากการประเมินภายนอก รอบส่ี คณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล มีการออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนและนำผล
การประเมินผู้เรียนมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

4. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 
ต้นสังกัด 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการอ่าน การใช้เทคโนโลยีและพัฒนาการคิด และพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ผู้บริหารควรพัฒนาและบริหารการจัดการพัสดุ และทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

3. พัฒนาด้านประสิทธิผลของการดำเนินการของสถานศึกษาให้เป็นระบบ 
 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. 2553 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝึกเชิง 
ปฏิบัติการด้านการอ่านและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงต่อ
ผู้เรียน และควรพัฒนาให้สำเร็จในระยะเวลา ๑ ปี 

2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการคิด การฝึกทักษะในเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ 
3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนา 

สื่อนวัตกรรม นำไปใช้โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ำเสมอและควรพัฒนาให้สำเร็จภายในเวลา ๑ ปี 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารควรพัฒนาบริหารจัดการด้านพัสดุและสินทรัพย์ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุในการ 

ดำเนินการจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) สถานศึกษาควรนำผลการประเมินข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ 
2) ครูควรได้รับการพัฒนาการใช้สื่อ การผลิตสื่อการสอนและการนำเทคโนโลยีมาใช้ 

ประกอบการสอนเพิ่มมากข้ึน โดยการส่งเข้าอบรมสัมมนา 
 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
สถานศึกษามีการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ มีต้นสังกัดเข้ามา 

ดูแลและประเมินคุณภาพภายในอย่างสม่ำเสมอ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 กำหนดระยะเวลาการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านภายใน ๒ ปี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

- ไม่มี  
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14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด จากสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา 
 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 
 

จากการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาคณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
จุดเด่นระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และบูรณาการเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

จุดที่ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ควรจัดทำแผนงานเพ่ือส่งเสริมนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ควรจัดทำสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนเรื่องการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนสอน 
 
จากการประเมินภานอก รอบสาม คณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและผลการดำเนินงานโครงการ
พิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาและผลการ 
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล มีการออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนและนำผล
การประเมินผู้เรียนมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

4. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 
ต้นสังกัด 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการอ่าน การใช้เทคโนโลยีและพัฒนาการคิด และพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ผู้บริหารควรพัฒนาและบริหารการจัดการพัสดุ และทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย 
การพัสดุ 

3. พัฒนาด้านประสิทธิผลของการดำเนินการของสถานศึกษาให้เป็นระบบ 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2553 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝึกเชิง 

ปฏิบัติการด้านการอ่านและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงต่อ
ผู้เรียน และควรพัฒนาให้สำเร็จในระยะเวลา ๑ ปี 

2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการคิด การฝึกทักษะในเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ 
3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนา 

สื่อนวัตกรรม นำไปใช้โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ำเสมอและควรพัฒนาให้สำเร็จภายในเวลา ๑ ปี 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารควรพัฒนาบริหารจัดการด้านพัสดุและสินทรัพย์ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุในการ 

ดำเนินการจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3) สถานศึกษาควรนำผลการประเมินข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ 
4) ครูควรได้รับการพัฒนาการใช้สื่อ การผลิตสื่อการสอนและการนำเทคโนโลยีมาใช้ 

ประกอบการสอนเพิ่มมากข้ึน โดยการส่งเข้าอบรมสัมมนา 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
สถานศึกษามีการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ มีต้นสังกัดเข้ามา 

ดูแลและประเมินคุณภาพภายในอย่างสม่ำเสมอ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 กำหนดระยะเวลาการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านภายใน ๒ ปี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 - ไม่มี                                       
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15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 24 1 3 3 17 23 95.83
คณิตศาสตร์ 24 3 1 20 24 100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 4 1 2 17 20 83.33
สังคมศึกษา ฯ 24 2 1 21 24 100.00
ประวัติศาสตร์ 24 3 21 24 100.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 24 1 23 24 100.00
ศิลปะ 24 4 6 14 24 100.00
การงานอาชพี 24 1 2 4 17 23 95.83
ภาษาต่างประเทศ 24 1 3 20 24 100.00
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 24 3 2 19 24 100.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 24 24 24 100.00
ต้านทุจริตศึกษา 24 3 21 24 100.00
หน้าท่ีพลเมือง 24 3 21 24 100.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 24 4 2 18 24 100.00

98.21เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3 ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3 ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 24 3 1 20 24 100.00
คณิตศาสตร์ 24 1 23 24 100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 2 3 1 18 22 91.67
สังคมศึกษา ฯ 24 24 24 100.00
ประวัติศาสตร์ 24 3 21 24 100.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 24 24 24 100.00
ศิลปะ 24 6 2 16 24 100.00
การงานอาชพี 24 3 4 17 24 100.00
ภาษาต่างประเทศ 24 2 2 20 24 100.00
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 24 3 2 19 24 100.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 24 24 24 100.00
ต้านทุจริตศึกษา 24 24 24 100.00
หน้าท่ีพลเมือง 24 24 24 100.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 24 24 24 100.00

99.40เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 19 3 6 10 16 84.21
คณิตศาสตร์ 19 1 6 2 10 18 94.74
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 1 2 5 3 4 4 11 57.89
สังคมศึกษา ฯ 19 9 10 19 100.00
ประวัติศาสตร์ 19 3 5 1 10 16 84.21
สุขศึกษาและพลศึกษา 19 1 2 5 2 9 16 84.21
ศิลปะ 19 1 5 2 11 18 94.74
การงานอาชพี 19 1 1 3 2 10 15 78.95
ภาษาต่างประเทศ 19 6 3 10 19 100.00
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 19 2 3 14 19 100.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 19 19 19 100.00
ต้านทุจริตศึกษา 19 19 19 100.00
หน้าท่ีพลเมือง 19 19 19 100.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 19 8 1 10 19 100.00

91.35เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 17 1 2 4 2 8 14 82.35
คณิตศาสตร์ 17 1 4 1 2 1 8 11 64.71
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 1 2 3 5 2 4 11 64.71
สังคมศึกษา ฯ 17 1 4 4 2 6 12 70.59
ประวัติศาสตร์ 17 1 1 3 1 3 8 12 70.59
สุขศึกษาและพลศึกษา 17 3 1 6 2 5 13 76.47
ศิลปะ 17 8 9 17 100.00
การงานอาชพี 17 2 2 3 2 8 13 76.47
ภาษาต่างประเทศ 17 2 1 2 4 8 14 82.35
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 17 1 2 14 17 100.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 17 1 5 2 9 16 94.12
ต้านทุจริตศึกษา 17 1 1 3 3 9 15 88.24
หน้าท่ีพลเมือง 17 2 1 3 3 8 14 82.35
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 17 1 3 2 1 3 7 11 64.71

79.83เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/2

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 25 1 1 3 20 24 96.00
คณิตศาสตร์ 25 1 1 4 19 24 96.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 3 5 7 10 22 88.00
สังคมศึกษา ฯ 25 4 3 18 25 100.00
ประวัติศาสตร์ 25 5 2 18 25 100.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 25 14 8 3 25 100.00
ศิลปะ 25 6 4 15 25 100.00
การงานอาชพี 25 2 2 8 6 7 21 84.00
ภาษาต่างประเทศ 25 3 4 5 13 22 88.00
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 25 4 3 18 25 100.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 25 25 25 100.00
ต้านทุจริตศึกษา 25 25 25 100.00
หน้าท่ีพลเมือง 25 25 25 100.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 25 3 3 3 16 22 88.00

95.71เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 24 2 2 3 17 22 91.67
คณิตศาสตร์ 24 2 2 20 22 91.67
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 1 3 5 1 14 20 83.33
สังคมศึกษา ฯ 24 4 3 4 13 20 83.33
ประวัติศาสตร์ 24 2 2 3 1 16 20 83.33
สุขศึกษาและพลศึกษา 24 12 3 9 24 100.00
ศิลปะ 24 10 14 24 100.00
การงานอาชพี 24 1 5 6 2 10 18 75.00
ภาษาต่างประเทศ 24 1 3 3 3 14 20 83.33
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 24 2 3 19 24 100.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 24 3 1 1 19 21 87.50
ต้านทุจริตศึกษา 24 3 3 2 16 21 87.50
หน้าท่ีพลเมือง 24 4 4 16 20 83.33
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 24 3 3 3 15 21 87.50

88.39เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 29 2 27 29 100.00
คณิตศาสตร์ 29 1 8 20 29 100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 1 4 8 6 10 24 82.76
สังคมศึกษา ฯ 29 3 3 5 8 10 23 79.31
ประวัติศาสตร์ 29 5 3 7 7 7 21 72.41
สุขศึกษาและพลศึกษา 29 14 7 8 29 100.00
ศิลปะ 29 15 4 10 29 100.00
การงานอาชพี 29 5 12 10 2 24 82.76
ภาษาต่างประเทศ 29 2 7 8 12 27 93.10
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 29 6 2 21 29 100.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 29 29 29 100.00
ต้านทุจริตศึกษา 29 29 29 100.00
หน้าท่ีพลเมือง 29 6 23 29 100.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 29 2 8 4 15 27 93.10

93.10เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย ๒๖ ๓ ๒๓ 26 100.00
คณิตศาสตร์ ๒๖ ๒ ๕ ๕ ๑๔ 24 92.31
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖ ๑ ๖ ๑๐ ๔ ๕ 19 73.08
สังคมศึกษา ฯ ๒๖ ๑ ๒ ๔ ๔ ๓ ๑๒ 19 73.08
ประวัติศาสตร์ ๒๖ ๑ ๔ ๓ ๘ ๓ ๗ 18 69.23
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๖ ๑๙ ๑ ๖ 26 100.00
ศิลปะ ๒๖ ๑๖ ๒ ๘ 26 100.00
การงานอาชพี ๒๖ ๑๑ ๑๑ ๒ ๒ 15 57.69
ภาษาต่างประเทศ ๒๖ ๒ ๔ ๖ ๑๔ 24 92.31
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน ๒๖ ๔ ๖ ๑๖ 26 100.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ ๒๖ ๑ ๒๕ 26 100.00
ต้านทุจริตศึกษา ๒๖ ๑ ๕ ๖ ๑๔ 25 96.15
หน้าท่ีพลเมือง ๒๖ ๑ ๕ ๕ ๑๕ 25 96.15
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๒๖ ๑ ๕ ๖ ๑๔ 25 96.15

89.01เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 17 4 2 4 7 13 76.47
คณิตศาสตร์ 17 1 3 1 4 2 2 4 8 47.06
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 3 5 2 2 2 3 7 41.18
สังคมศึกษา ฯ 17 1 3 2 2 9 13 76.47
ประวัติศาสตร์ 17 5 1 3 3 5 11 64.71
สุขศึกษาและพลศึกษา 17 8 2 7 17 100.00
ศิลปะ 17 7 2 8 17 100.00
การงานอาชพี 17 13 2 2 17 100.00
ภาษาต่างประเทศ 17 3 1 1 2 1 2 7 10 58.82
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 17 1 2 2 12 16 94.12
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 17 7 3 7 17 100.00
ต้านทุจริตศึกษา 17 6 3 8 17 100.00
หน้าท่ีพลเมือง 17 6 3 8 17 100.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 17 4 3 1 1 2 6 9 52.94

79.41เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 16 2 4 4 6 14 87.50
คณิตศาสตร์ 16 5 2 5 3 1 9 56.25
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 2 4 3 4 3 10 62.50
สังคมศึกษา ฯ 16 1 3 3 3 7 13 81.25
ประวัติศาสตร์ 16 3 4 3 3 3 9 56.25
สุขศึกษาและพลศึกษา 16 12 2 2 16 100.00
ศิลปะ 16 6 5 5 16 100.00
การงานอาชพี 16 3 7 3 3 13 81.25
ภาษาต่างประเทศ 16 2 1 3 4 2 4 10 62.50
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 16 3 1 12 16 100.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 16 7 9 16 100.00
ต้านทุจริตศึกษา 16 6 8 2 16 100.00
หน้าท่ีพลเมือง 16 2 10 4 0 14 87.50
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 16 3 3 2 3 1 4 8 50.00

80.36เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 24 6 7 6 5 18 75.00
คณิตศาสตร์ 24 5 6 5 4 1 3 8 33.33
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 7 3 4 5 5 14 58.33
สังคมศึกษา ฯ 24 3 6 3 5 7 15 62.50
ประวัติศาสตร์ 24 2 4 1 5 5 3 4 12 50.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 24 1 3 5 15 23 95.83
ศิลปะ 24 14 4 6 24 100.00
การงานอาชพี 24 1 14 2 7 23 95.83
ภาษาต่างประเทศ 24 1 3 4 1 2 6 7 15 62.50
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 24 1 7 6 10 23 95.83
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 24 1 4 2 17 23 95.83
ต้านทุจริตศึกษา 24 1 4 8 6 5 19 79.17
หน้าท่ีพลเมือง 24 3 4 3 14 21 87.50
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 24 3 3 4 1 7 6 14 58.33

75.00

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

เฉล่ียร้อยละ

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 25 4 11 6 4 21 84.00
คณิตศาสตร์ 25 2 6 6 3 1 3 4 8 32.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 2 3 5 7 4 4 8 32.00
สังคมศึกษา ฯ 25 3 2 7 3 10 20 80.00
ประวัติศาสตร์ 25 1 4 5 4 5 6 15 60.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 25 1 4 20 25 100.00
ศิลปะ 25 15 3 7 25 100.00
การงานอาชพี 25 8 10 7 25 100.00
ภาษาต่างประเทศ 25 1 2 8 5 6 1 2 9 36.00
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 25 0 0 0 0 1 3 8 13 24 96.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 25 0 0 0 0 0 0 1 24 25 100.00
ต้านทุจริตศึกษา 25 0 0 0 0 0 0 1 24 25 100.00
หน้าท่ีพลเมือง 25 0 0 0 0 0 0 1 24 25 100.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 25 0 2 4 7 8 1 1 2 4 16.00

74.00

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

เฉล่ียร้อยละ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

(การศึกษาพิเศษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 4 1 3 0 0.00
คณิตศาสตร์ 4 1 1 2 2 50.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1 3 0 0.00
สังคมศึกษา ฯ 4 4 0 0.00
ประวัติศาสตร์ 4 4 0 0.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 2 1 1 25.00
ศิลปะ 4 2 1 1 2 50.00
การงานอาชพี 4 1 2 1 1 25.00
ภาษาต่างประเทศ 4 2 2 0 0.00
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 4 1 3 0 0.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 4 3 1 0 0.00
ต้านทุจริตศึกษา 4 4 0 0.00
หน้าท่ีพลเมือง 4 3 1 0 0.00

11.54

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษาพิเศษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/3

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

เฉล่ียร้อยละ

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 5 1 2 1 1 2 40.00
คณิตศาสตร์ 5 2 2 1 0 0.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 1 2 1 1 1 20.00
สังคมศึกษา ฯ 5 1 2 2 0 0.00
ประวัติศาสตร์ 5 3 1 1 1 20.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 4 0 0.00
ศิลปะ 5 1 2 2 2 40.00
การงานอาชพี 5 1 2 2 2 40.00
ภาษาต่างประเทศ 5 5 0 0.00
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 5 2 1 2 0 0.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 5 3 2 0 0.00
ต้านทุจริตศึกษา 5 1 1 3 0 0.00
หน้าท่ีพลเมือง 5 3 2 0 0.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 0 0 0.00

12.31

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษาพิเศษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/3

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

เฉล่ียร้อยละ
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0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 2 1 1 1 50.00
คณิตศาสตร์ 2 1 1 1 50.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 1 1 50.00
สังคมศึกษา ฯ 2 1 1 0 0.00
ประวัติศาสตร์ 2 1 1 0 0.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 1 1 50.00
ศิลปะ 2 1 1 0 0.00
การงานอาชพี 2 1 1 1 50.00
ภาษาต่างประเทศ 2 1 1 0 0.00
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 2 1 1 0 0.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 2 1 1 0 0.00
ต้านทุจริตศึกษา 2 1 1 0 0.00
หน้าท่ีพลเมือง 2 1 1 0 0.00

19.23

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษาพิเศษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/3

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

เฉล่ียร้อยละ

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 1 1 1 100.00
คณิตศาสตร์ 1 1 1 100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 1 100.00
สังคมศึกษา ฯ 1 1 1 100.00
ประวัติศาสตร์ 1 1 0 0.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 1 100.00
ศิลปะ 1 1 1 100.00
การงานอาชพี 1 1 1 100.00
ภาษาต่างประเทศ 1 1 0 0.00
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 1 1 0 0.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 1 1 0 0.00
ต้านทุจริตศึกษา 1 1 0 0.00
หน้าท่ีพลเมือง 1 1 0 0.00

53.85

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษาพิเศษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

เฉล่ียร้อยละ
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0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
รายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 2 1 1 2 100.00
คณิตศาสตร์ 2 1 1 2 100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 0 0.00
สังคมศึกษา ฯ 2 2 2 100.00
ประวัติศาสตร์ 2 2 0 0.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 100.00
ศิลปะ 2 1 1 2 100.00
การงานอาชพี 2 2 2 100.00
ภาษาต่างประเทศ 2 1 1 1 50.00
รายวิชาเพ่ิมเติม
ภาษาจีน 2 2 0 0.00
บูรณาการเศรษฐกิจฯ 2 2 0 0.00
ต้านทุจริตศึกษา 2 2 0 0.00
หน้าท่ีพลเมือง 2 2 0 0.00

50.00เฉล่ียร้อยละ

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษาพิเศษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/3

จ านวน นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ข้ึนไป

จ านวนท่ี
เข้าสอบ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
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๑6. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

1.1 มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และ
ดูแลความ
ปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

 
 

ดีเลิศ 

    โรงเรียนประถมนนทรี ดำเนินการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า โควิด 19 โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งใน
รูปแบบกิจกรรมประจำวัน กิจกรรมที่เรียนรู้ตามหน่วย
การเรียน และโครงการ/กิจกรรมที่เปิด 
โอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม การจัดประสบการณ์มี
กระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย เช่น ด้าน
ร่างกาย มีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการดูแลให้เด็ก
ดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงเวลาที่
เด็กเรียนแบบออนดีมานด์ที่บ้าน โรงเรียนได้จัดหานม
กล่องและส่งมอบให้แก่เด็กนักเรียนได้ดื่มในขณะที่
เรียนรู้แบบออนดีมานด์ที่บ้านของตนเอง มีการชั่ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง ทุกเดือน มีกิจกรรมออกกำลังกาย
ยามเช้าก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหาอุปกรณ์ ซ่อมแซม
สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา 
ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก
อันตราย มีการให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อโค
วิด19 และโรคติดต่ออ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำชุด
กิจกรรมและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน
ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้ปกครอง 

- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือศึกษาต่อในระดับ
ประถมศึกษา การฝึกทักษะการ
ใช้กรรไกร การปั้นดินน้ำมัน 
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมือ นำไปสู่
การมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง
พร้อมที่จะเขียนและเรียนรู้ใน
ชั้นประถมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา การ
เล่นเกม และกิจกรรมกลางแจ้ง 
- ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพ     ร่างกายเด็ก 
โดยสร้างแบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพนักเรียน 
- จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง
และชุมชน เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้
เสนอความคิดเห็นและพัฒนา
ด้านร่างกาย ให้มีสุขนิสัยที่ดี 
และความปลอดภัยให้แก่เด็ก 

ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
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มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

  
 
 

การจัดพ้ืนที่เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
ทั้ง การเล่น การรับประทานอาหาร การนอน การทำงาน 
ฯลฯ  การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ และสบู่เหลว ไว้ประจำ
ในห้องเรียนและอ่างล้างมือเพ่ือให้เด็กได้ล้างมือ ทำความ
สะอาดบ่อยๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การ
ระระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจำวัน มีการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การสวมหมวกนิรภัย มีการร่วมมือ
กับศูนย์สาธารณสุข 55 ช่วยดูแลตรวจสุขภาพเด็กทุกภาค
เรียน  
    นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ โดยการจัดโครงการกีฬาอนุบาล เสริมสร้าง
ทักษะทางการกีฬา ซึ่งโครงการที่ฝึกการทำงานของ
กล้ามเนื้อ โดยนำกีฬาที่มีวิธีการเล่นเหมาะกับวัยของเด็ก 
และการเล่นกีฬาที่มีอุปกรณ์ในการเล่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่แข็งแรงเหมาะสมตามวัย  
     เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  คิดเป็นร้อยละ 
89.13 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
- บัญชีการดื่มนมของนักเรียน 
- แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง  
- แบบบันทึกรายการเมนูอาหารกลางวัน 
- โครงการกีฬาอนุบาล  
- ภาพการทำกิจกรรม 
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มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

1.2 มี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจ 
ควบคุม และ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

 
 
   ดีเลิศ 

   โรงเรียนประถมนนทรี จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน กล้าแสดงออก มีความมั่นใจใน
ตนเองควบคุมอารมณ์ของตนเอง อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส ใน
การปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่เปิดโอกาสให้เด็กแสดง
ความสามารถและนำเสนอผลงานของตนเองในกิจกรรม 
การเข้าแถวเคารพธงชาติ การนำเสนอความคิดเห็นหรือ
ผลงานในลักษณะรายบุคคล รายกลุ่มขณะทำกิจกรรมต่าง 
ๆ เช่น 
1. ด้านศิลปะ  กิจกรรมสร้างสรรค์ นักเรียนมีความสุข 
สนุกสนานในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เด็กได้มีอิสระใน
การทำกิจกรรมสะท้อนความรู้สึกและถ่ายทอดอารมณ์ผ่าน
ผลงานศิลปะ พร้อมทั้งเด็กได้แสดงความชื่นชมผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น  
2. ด้านดนตรี   สนับสนุนให้มกีารจัดกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติ ด้วยการเปิดเพลงที่หลากหลายเหมาะสมกับ
วัย หรือเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ เพื่อที่เด็กได้เรียนรู้ และแสดงความสามารถในการ
ร้อง การเต้น การแสดง เช่น  
การแสดงวันสถาปนาโรงเรียน หรือการแสดงในวันสำคัญ
ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
3. ด้านการชื่นชมธรรมชาติ  โดยนำเด็กไปศึกษาสถานที่
ต่างๆ ในชุมชน หรือสวนสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ รักธรรมชาติ และการฝึกให้เด็กได้
ปฏิบัติ เรียนรู้การปลูกผัก 
     เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ คิดเป็นร้อยละ 91.30 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 

- โครงการเกษตรตัวน้อย   
- ภาพการทำกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมสู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เช่น 
การเล่านิทาน การแสดง
บทบาทสมมติ การเป็น
ผู้นำในการเต้นประกอบ
เพลง หรือการเต้นออก
กำลังกาย 
- จัดกิจกรรมการแสดงใน
วันสำคัญต่าง ๆ ใน
โรงเรียน 
- มอบหมายหน้าที่ให้เด็ก
ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี 
 
 
 
 



61 
 

 

มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

1.3  มี
พัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

 
 

ดีเลิศ 

     โรงเรียนประถมนนทรี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เด็กผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
ในกิจกรรมประจำวัน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับตัว 
และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนผ่านกิจกรรมการเล่นต่าง ๆ เช่น 
การร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมหลักของโรงเรียน การทำ
กิจกรรมกลุ ่มย่อยและกลุ ่มใหญ่ รวมทั้งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหน่วยการเรียน และโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่โรงเรียนกำหนด ดังนี้ 
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอนุบาล  
- จัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย  
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
- โครงการคุณธรรม นำใจห่างไกลยาเสพติด เพื่อปลูก
จิตสำนึกท่ีดีให้กับเด็ก และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
      รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง การปฏิบัติ
ตามกฎต่างๆของโรงเรียน การปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยใน 
กิจวัตรประจำวัน เช่น การไหว้ การกล่าวทักทาย ขอบคุณ 
ขอโทษ การพูดจาสุภาพไพเราะ ที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่อง
การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือเด็กมี
พัฒนาด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้ คิดเป็นร้อยละ 86.95 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
- กิจกรรมรับลูกแก้ว 
- โครงการคุณธรรมนำใจ ห่างไกลยาเสพติด 
- โครงการบัณฑิตน้อย      
- รูปภาพการทำกิจกรรม 
 
 
 

- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
อนุบาล อย่างต่อเนื่องและ
ทุกปี 
- จัดกิจกรรมฝึกมารยาท
ไทย 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ทุกปีการศึกษา 
- โครงการคุณธรรม นำใจ
ห่างไกลยาเสพติด 
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มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

1.4 มี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้
ได้ 

 
 

ดีเลิศ 

       โรงเรียนประถมนนทรี จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
     ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ
ภาษา การคิดรวบยอด การแก้ปัญหา และการแสวงหา
ความรู้ โดยกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และสมรรถนะของเด็กปฐมวัย จากนั้น
ออกแบบกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติในหน่วยการเรียน
ต่าง ๆ จากนั้นประเมินผลพฤติกรรมที่แสดงความสามารถ
เด็กตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการสังเกต การดูชิ้นงาน การ
สัมภาษณ์ เพื่อนำผลมาใช้ในการวางแผนงานต่อไปจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคล สถานที่ ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆรอบตัว โดยจัดการ
เรียนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนที่บูรณาการสาระที่
ผู้เรียนควรเรียนรู้ จัดกิจกรรมศึกษาในแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในสถานศึกษา 
     จัดกิจกรรมให้เด็กมีความใฝ่รู้ สังเกต และสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมเสรี มีความหลากหลาย
ทั้งกิจกรรมและมุมประสบการณ์ให้เด็กได้เลือกทำตามความ
สนใจ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
เช่น กิจกรรมการสังเกต กิจกรรมการสำรวจ กิจกรรม
ทดลอง ฯลฯ รวมทั้งจัดทำบันทึกการเรียนรู้และบันทึกการ
อ่าน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
     จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ฝีกการสังเกต การแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหาในการทำงาน ส่งเสริมให้
เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถาม เพ่ือ
ค้นหาคำตอบ และสรุปความคิดรวบยอด โดยการถ่ายทอด
ความรู้ผ่านการวาดภาพสนับสนุนให้เด็กได้ทำกิจกรรม
สร้างสรรค์  โดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ปะ และ
การปั้นดินน้ำมัน  เพ่ือให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และมี
จินตนาการในการเรียนรู้     
     เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 84.78 

- จัดกิจกรรมบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อยอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
- จัดกิจกรรมเล่าข่าวใน
ชีวิตประจำวัน 
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มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

  ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

- รูปภาพการทำกิจกรรม 

 

 

 

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ โรงเรียนประถมนนทรีได้จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และ
ท้องถิน่ พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก 
โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้เด็กมีความสุข
ในการเรียนรู้  มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการ
หน่วยและแผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์  

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แผนปฏิบัติราชการ  

- จัดให้มีการประเมินและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น 
 

2.2 จัดครูให้
เพียงพอกับชั้น
เรียน 

ยอดเยี่ยม มีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน มีนักเรียนอนุบาล 1 ถึง 
อนุบาล 3 จำนวน 46 คน  
ห้องเรียนทั้งหมด 3 ห้อง ครูประจำชั้นจบเอกปฐมวัย
โดยตรง 3 คน ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน ครู : นักเรียน 1 : 15  
อัตราส่วนห้องเรียน : นักเรียน 1 : 15 นอกจากนี้มีครู
พิเศษช่วยสอนภาษาจีน  
ข้อมูลหลักฐาน/ร่องรอย 
- ทะเบียนประวัติบุคลากร 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือให้ครูได้นำ
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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มาตรฐาน/
ประเด็นการ
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กระบวนการพัฒนา 
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แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

2.3 ส่งเสริมให้
ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้าน
การจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ โรงเรียนวัดประถมนนทรี มีครูประจำการที่จบการศึกษา
ปฐมวัยโดยตรงทุกคน   ได้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครู
ปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการ
สังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการ
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่
คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์
และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อใน
ชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุข
ในการเรียนรู้  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
- บันทึกการอบรมพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 
- เกียรติบัตร 

- ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรม
ตามความต้องการของแต่
ละบุคคล 
- นิเทศภายในชี้แนะ
ระหว่างการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน 

2.4 จัด
สภาพแวดล้อม
และสื่อ เพ่ือการ
เรียนรู้อย่าง
ปลอดภัย   และ
เพียงพอ 

ดีเลิศ   โรงเรียนประถมนนทรี ได้จัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่จำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอำนวยความสะดวก
ต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ดังนี้ 

ภายในห้องเรียน 
1. จัดให้มีมุมประสบการณ์ 5 มุม คือ มุมหนังสือ มุม
บล็อก มุมบทบาทสมมติ มุมศิลปะ มุมเกมการศึกษา 
2. มีการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความ 

- จัดหาสื่อเข้าตามมุม
ประสบการณ์ 
  จัดหาหนังสือนิทานให้มี
จำนวนเพียงพอกับ
นักเรียนแต่ละห้อง  
- จัดกิจกรรมปรับปรุง 
ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
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มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

  สะดวกต่างๆ ให้กับเด็กปฐมวัย อย่างเพียงพอ เช่น ถังน้ำ 
แก้วน้ำ ถังขยะ โต๊ะ เก้าอ้ี 
3. จัดพื้นที่การเรียนรู้แบบเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน
และการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้เด็กๆ ได้ล้างมือบ่อยๆ  
ภายนอกห้องเรียน 
1. มีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้บริการเฉพาะเด็ก

ปฐมวัยและติดสติ๊กเกอร์เว้นระยะห่างในการ
รับประทานอาหาร 

2. มีลานเอนกประสงค์ที่ติดสัญลักษณ์เว้นระยะห่างในการ
ทำกิจกรรมยามเช้าและสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่น
หลากหลายปลอดภัยมีการบำรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ 

3. มีพ้ืนที่สวนเกษตรให้เด็กปลูกผักปลูกดอกไม้ต้นไม้ตาม
ความสนใจ 

4. การจัดเตรียมสบู่เหลวและการเว้นระยะห่างในการล้าง
มือการเข้าห้องน้ำ 

 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
-  แผนปฏิบัติราชการ                 
-   กิจกรรมจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
-  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย      
-   รูปภาพการทำกิจกรรม 

 

2.5 ให้บริการ
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุน
การจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ โรงเรียนประถมนนทรี มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์  
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง    ภายในห้องเรียนมีโทรทัศน์ขนาด  50 
นิ้ว พร้อมคอมพิวเตอร์ ที่ให้เด็กและครูใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทุกห้องเรียน   

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
-  แผนปฏิบัติงานประจำปี 
-  กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยีสำหรับจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
-  รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 
 

- จัดหาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพิ่มเติม  
- ปรับปรุง ซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และสื่อการเรียนรู้ให้พร้อม
ใช้งาน 
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มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

2.6 มีระบบ
บริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย      มีส่วน
ร่วม 

ดีเลิศ      โรงเรียนประถมนนทรีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพในทุกภาคส่วน  เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง จัด
กิจกรรมให้เด็กได้ฝึกทักษะการแสดงออกผ่านการนำเสนอ
ผลงาน มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีพร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

- จัดระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ  การปฏิบัติงาน
และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
 

 

 

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

3.1 จัด
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล 

ดีเลิศ            โรงเรียนประถมนนทรีได้จัดการศึกษาปฐมวัย
มุ ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มี
ความรู ้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต ซึ ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
สุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  ดี   มีสุข 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
- รูปภาพการทำกิจกรรม 

- จัดประชุมผู้ปกครอง ให้
มีส่วนร่วม   
  เสนอแนะในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง 4 ด้าน จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
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มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

3.2  สร้าง
โอกาสให้เด็ก
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ           โรงเร ียนประถมนนทรีได ้จ ัดประสบการณ์ใน
รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็ก
ได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู ้และมีการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่ง
สามารถยืดหยุ ่นได ้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
-  แผนปฏิบัติราชการ   
-  มุมประสบการณ ์
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
-  แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
- การจัดกิจวัตรประจำวัน    
-  รูปภาพการทำกิจกรรม 

-  จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 
-  จัดหาสื่ออุปกรณ์ในการ
จัดมุมประสบการณ์
เพ่ิมเติม 
-  ปรับปรุงซ่อมแซมสื่อ
อุปกรณ์ในมุม
ประสบการณ์ 

3.3 สร้าง
บรรยากาศที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับ
วัย 

ดีเลิศ              โรงเร ียนประถมนนทรี ได้จ ัดห้องเร ียนให้มี
บรรยากาศ แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  มี
สื ่อการเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอน  และมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
-  สมุดบันทึกการนิเทศภายใน 
- รูปภาพการทำกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมเวรประจำวัน 

- จัดหาป้ายนิเทศแสดง
ผลงานเด็ก 

- จัดกิจกรรมประกวด
ผลงานเด็ก 

- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ในการ
จัดมุมประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วง
อายุของเด็กเพ่ิมเติม 

3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง 
และนำผลการ
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการ
จัด
ประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ            โรงเรียนประถมนนทรี  มีการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และ
การจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื ่องมือและวิธ ีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  
และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
- แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
- รูปภาพการทำกิจกรรม 
 

-  สมุดบันทึกพัฒนาการ
นักเรียนรายบุคคลโดยให้
ผู้ปกครองบันทึก 

- รายงานผล วิเคราะห์ 
สรุปผล  เสนอแนวทาง
การพัฒนาการเด็กอย่าง
สม่ำเสมอ 
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มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

สรุปผลการ
ประเมินใน
ภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
            มีการพัฒนาการเด็กครบทั ้ง 4 ด้าน ทั ้งด ้าน
ร่างกาย    ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ตามเป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนด และจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร  มีแผน/โครงการ/
กิจกรรมเสริม ในการพัฒนาเด็ก โดยผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และมีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก 
 
 

- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
อนุบาล  
- จัดกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมสู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ทุกปีการศึกษา 
- โครงการคุณธรรม นำใจ
ห่างไกลยาเสพติด 
- จัดกิจกรรมบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย 

 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
          มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ยืดหยุ ่น สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น จัดครูที่
จบการศึกษาปฐมวัยดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กบัเด็ก ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ จัดสภาพแวดล้อม
อย ่างปลอดภ ัย ม ีส ื ่อการเร ียนร ู ้อย ่างพอเพ ียงและ
หลากหลาย ให้บริการสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื ่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทั ้งฝ่ายบริหาร คณะครู 
ผู้ปกครอง แลละชุมชน 

- จัดให้มีการประเมินและ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
- จัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง 4 ด้าน  
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมการศึกษาปฐมวัย 
และส่งเสริมให้ครูเข้า
อบรมตามความต้องการ
ของแต่ละบุคคล 
- จัดกิจกรรมปรับปรุง 
ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน พร้อมทั้ง
ปรับปรุง ซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
สื่อ  การเรียนรู้ให้พร้อม
การใช้งาน 
- จัดหาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

ปีการศึกษา 2561 
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มาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

คุณภาพ 
ระดับใด 

กระบวนการพัฒนา 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

แผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา 

 ดีเลิศ 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
        จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่น 
และปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้     ประเมินพัฒนาการ
เด็กท่ีสอดคล้องตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 

- จัดประชุมผู้ปกครอง ให้
มีส่วนร่วม   
  เสนอแนะในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง 4 ด้าน จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
-  จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 
-  จัดหาสื่ออุปกรณ์ในการ
จัดมุมประสบการณ์
เพ่ิมเติม 
-  ปรับปรุงซ่อมแซมสื่อ
อุปกรณ์ในมุม
ประสบการณ์ 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สงเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาเน้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนา
ในอนาคต   และความต้องการ การช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
1. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ที่เหมาะสม
กับวัยมีคุณธรรม จริยธรรม  มีน้ำใจต่อผู้อ่ืน มีความ
กล้าแสดงออก รู้จักเห็นอกเห็นใจ และรู้จักชื่นชม
ผลงานของผู้อ่ืน มีความสุขสนุกสนานผ่านการ
เคลื่อนไหวดนตรี ศิลปะและ รู้จักการชื่นชมธรรมชาติ
ที่สวยงามรอบตัว รู้จักรักษาสุขอนามัยของตนเองใน
การทำกิจกรรมแบบเว้นระยะห่างและการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่เหมาะสมกับวัย 
สามารถร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัย
ในตนเอง เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีได้ด้วยตนเอง เข้า
แถวตามลำดับก่อน และหลังได้ มีความประหยัดและ
พอเพียง ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด ดูแลรักษา
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีมารยาทที่ดตีาม
วัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย ยอมรับความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อ่ืน และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมตามวัย และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย 
มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด การเฝ้าระวัง
รักษาสุขภาพ ความปลอดภัยจากไวรัสโควิดอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
 2. ด้านสติปัญญา ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านการมี
ความคดิรวบยอด การคิดการแก้ปัญหา การรู้จักคิด
วิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล การรู้จักตั้งคำถาม การ
แสวงหาความรู้ การสื่อสารและทักษะการอ่านเขียน
ภาพสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความ
ความต้องการช่วยเหลอื 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบมีการจัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัย จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัด
สภาพแวดล้อมและการให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้   
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 3. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

มาตรฐานที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

       1. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

       2.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
3. ควรอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงในการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. ควรเพิ่มโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาได้แสดงความเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 

5. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ  
1.  ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย ครูจัดห้องเรียนให้
สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ์และให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจและวิธีการเรียนรู้ของเด็ก  
2. ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลจบเอกการศึกษาปฐมวัย
ทุกคน 
3. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
4. ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล จบการศึกษาใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกคน 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ  
1. ครูจัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
แบบมีส่วนร่วมฝ่าย 

2. ครูควรประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ โดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กให้มากข้ึน 
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1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ 
8)  พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในวิชาชีพ และการทำงานเป็นทีม 
9)  ส่งเสริมและจัดแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ให้นักเรียนได้เรียนรู้  และปฏิบัติจริงอย่าง

ต่อเนื่อง 
10)  การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยใน
ขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

 11)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 

 12)  โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 13)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข  

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. พัฒนาครูผู้สอนในการวางแผนพัฒนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
2. งบประมาณเพ่ือใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานที่  สนามเด็กเล่น และห้องน้ำ 

2.  สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและพอเพียงกับชั้นเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่กำหนด ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2   ยอดเยี่ยม 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     1)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 

     2)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

     3)มีความสามารถในการสร้างวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

     4)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

     5)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

     6)มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

     1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 

     2)ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

     3)การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

     4)สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
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1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำ  
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ตรวจสอบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์
ว่า โรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เช่น พิจารณาจากผลการสอบ  O-NET ผลการประเมินของ สมศ. 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ   
                      1)  ปรากฏผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก 
                      2)  รายวิชาร้อยละ 90  มีคุณภาพระดับดีมาก 
                      3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ O-NET  จะต้องเพ่ิมข้ึน 

พัฒนากลยุทธ์ แล้วนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ   

1)  ขับเคลื่อนแนวคิดห้องเรียนคุณภาพ  หรือ ประสานคุณภาพรายวิชา ครูทุกคน        
ทุกรายวิชาต้องตั้งเป้าคุณภาพและดำเนินการยกระดับคุณภาพให้ได้ 
                     2)  ปฏิรูปการบริหารจัดการห้องเรียนประจำชั้น กำหนดเกณฑ์ “ห้องประจำชั้น/ที่ปรึกษาคุณภาพ” 
                     3)  บริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการขับเคลื่อนเชิงทฤษฎี อย่างเป็นระบบตามกรอบหลักวิชา 
          ประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงถึงความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย   
 

2.หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนการประเมิน 
 - แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 - เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 - ชิ้นงานผลงานนักเรียน 
 - บันทึกการอ่าน/รักการอ่าน 
 - แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน 
 - รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
 - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนด เช่น การเข้าแถว
 การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ  
3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. นักเรียนมีพัฒนาการสมดุล 
2. มีโครงการส่งเสริมอย่างเด่นชัด 
3. มีหลักสูตรที่นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- การส่งเสริมให้นักเรียนขึ้นสู่เวทีการแข่งขันวิชาการและ
ทักษะในระดับที่สูงขึ้น 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมนักเรียนทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม 

4.แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
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 - ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ประกอบด้วย 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และสังคมและนำไปสู่การปฏิบัติ 
 - ครูผู ้สอนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้  รายมาตรฐาน 
รายบุคคลรายข้อ  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ  กำหนด
แนวทางแก้ไข ในสาระ  ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 - กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่
มีมาตรฐาน นำผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 - มีแนวทางดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน    ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

 

 

 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
           1) website:  www.prathomnonsee.ac.th  (เว็บไซต์โรงเรียน) 
            2) ไลน์กลุ่มโรงเรียน 
            3) Facebook : โรงเรียนประถมนนทรี สพป กทม 
 

http://www.prathomnonsee.ac.th/
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1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

 1.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
 1.๒ สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ที ่มีความ
เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้  
             พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมี
เครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบ ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง เหมาะสมชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
2.หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนการประเมิน 

    - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
    - แผนปฏิบัติการประจำปี 
    - แบบติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา  
 
3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

        โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กำหนด
ไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของช ุมชน  ว ัตถ ุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี ่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู ้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

      การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร แหล่งเรียนรู้ ให้
ทันสมัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
อาคารเรียนและห้องเรียนมีอยู่มากมาย ซึ่งเคยเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่มาก่อน ปัจจุบันนักเรียนมีจำนวน
น้อย ห้องเรียนและอาคารเรียนที่ไม่มีผู้ใช้มีอยู่เป็น
จำนวนมาก ขาดการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใช้งาน 

4.แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
         - สถานศึกษาต้องมีการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ และสำรวจ ความต้องการของชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

- สถานศึกษาต้องมีการดำเนินงาน  จัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อย่างชัดเจน  

 

 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
           1) website:  www.prathomnonsee.ac.th  (เว็บไซต์โรงเรียน) 
            2) ไลน์กลุ่มโรงเรียน 
            3) Facebook : โรงเรียนประถมนนทรี สพป กทม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๓ ยอดเยี่ยม 

 

1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

 ๑.1 โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 1.2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 1.3 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  
2.หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนการประเมิน 
 - แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกผลหลังสอน 
 - เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล/เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 - ชิ้นงานหรือผลงานของ ผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน  
 - สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ   
 -แบบสังเกตกระบวนการเรียนการสอน/พฤติกรรมการสอนของครู 
 
3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

      ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพในอนาคต 
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4.แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง 
5) กิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้น

ตามระดับชั้น 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
           1) website:  www.prathomnonsee.ac.th  (เว็บไซต์โรงเรียน) 
            2) ไลน์กลุ่มโรงเรียน 
            3) Facebook : โรงเรียนประถมนนทรี สพป กทม 
 
การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น (ระบุ 1 ผลงาน) 
 ศูนย์การขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเรียนรู้ ด้าน
การศึกษา ประจำปี 2563 
 
ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย (ระบุ 1-๓ เรื่อง) 

1. ศูนย์การขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ ด้าน
การศึกษา ประจำปี 2564 

2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. สถานศึกษาปลอดภัย 

 
 
 
 

 

  

http://www.prathomnonsee.ac.th/


80 
 

 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ปรับตามตารางที่โรงเรียนรายงาน) 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (แยกระดับชั้น อ.1  อ.2  และ อ.3) 
 

 

 

 

พัฒนาการด้าน จำนวนเด็ก
ที่ประเมิน 

จำนวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 6 4 (66.67)  2 (33.33) - 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 6 5 (83.33) 1 (16.67) - 
3. ด้านสังคม 6 3 (50) 3 (50) - 
4. ด้านสติปัญญา 6 2 (33.33) 4 (66.67) - 

 

 

 

พัฒนาการด้าน จำนวนเด็ก
ที่ประเมิน 

จำนวน (ร้อยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 20 20 (100) - - 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 20 20 (100) - - 
3. ด้านสังคม 20 20 (100) - - 
4. ด้านสติปัญญา 20 19 (95.00) 1 (5.00) - 

 

 

 

พัฒนาการด้าน จำนวนเด็ก
ที่ประเมิน 

จำนวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 
  ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 20 17 (85.00)  3 (15.00) - 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 20 17 (85.00) 3 (15.00) - 
3. ด้านสังคม 20 17  (85.00) 3 (15.00) - 
4. ด้านสติปัญญา 20 17  (85.00) 3 (15.00) - 

 

สรุปพัฒนาการเด็กอนุบาล 

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีท่ี 2  

 

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

 

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีท่ี 1  
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สงเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาเน้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนา
ในอนาคต   และความต้องการ การช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
3. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ที่เหมาะสม
กับวัยมีคุณธรรม จริยธรรม  มีน้ำใจต่อผู้อ่ืน มีความ
กล้าแสดงออก รู้จักเห็นอกเห็นใจ และรู้จักชื่นชม
ผลงานของผู้อ่ืน มีความสุขสนุกสนานผ่านการ
เคลื่อนไหวดนตรี ศิลปะและ รู้จักการชื่นชมธรรมชาติ
ที่สวยงามรอบตัว รู้จักรักษาสุขอนามัยของตนเองใน
การทำกิจกรรมแบบเว้นระยะห่างและการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่เหมาะสมกับวัย 
สามารถร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัย
ในตนเอง เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีได้ด้วยตนเอง เข้า
แถวตามลำดับก่อน และหลังได้ มีความประหยัดและ
พอเพียง ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด ดูแลรักษา
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีมารยาทที่ดตีาม
วัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย ยอมรับความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อ่ืน และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมตามวัย และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย 
มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด การเฝ้าระวัง
รักษาสุขภาพ ความปลอดภัยจากไวรัสโควิดอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
 2. ด้านสติปัญญา ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านการมี
ความคิดรวบยอด การคิดการแก้ปัญหา การรู้จักคิด
วิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล การรู้จักตั้งคำถาม การ
แสวงหาความรู้ การสื่อสารและทักษะการอ่านเขียน
ภาพสัญลักษณ์ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบมีการจัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัย จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัด
สภาพแวดล้อมและการให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้   
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 3. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

มาตรฐานที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

       1. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

       2.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
3. ควรอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงในการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. ควรเพิ่มโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาได้แสดงความเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 

5. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ  
5.  ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย ครูจัดห้องเรียนให้
สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ์และให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจและวิธีการเรียนรู้ของเด็ก  
6. ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลจบเอกการศึกษาปฐมวัย
ทุกคน 
7. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
8. ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล จบการศึกษาใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกคน 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ  
1. ครูจัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
แบบมีส่วนร่วมฝ่าย 

2. ครูควรประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ โดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กให้มากข้ึน 
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1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3)  โครงการพัฒนาสนามเครื่องเล่น 
4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ 
8)  พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในวิชาชีพ และการทำงานเป็นทีม 
9)  ส่งเสริมและจัดแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ให้นักเรียนได้เรียนรู้  และปฏิบัติจริงอย่าง

ต่อเนื่อง 
10)  การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยใน
ขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

 11)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 

 12)  โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 13)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข  

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. พัฒนาครูผู้สอนในการวางแผนพัฒนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
2. งบประมาณเพ่ือใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานที่  สนามเด็กเล่น และห้องน้ำ 

2.  สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและพอเพียงกับชั้นเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 
 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (ชั้นการศึกษาพิเศษ)  

 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 48 48 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี 2 36 36 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี 3 49 41 8 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี 4 55 55 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี 5 33 42 1 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี 6 49 48 1 0 0

รวม 270 270 10 0 0
เฉล่ียร้อยละ 100 100 3.70 0 0

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับชัน้
จ านวน 

นร.ท้ังหมด

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 0 0 4 0
ประถมศึกษาปีท่ี 2 5 0 0 5 0
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 0 0 2 0
ประถมศึกษาปีท่ี 4 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 0 0 1 0
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 0 0 2 0

รวม 14 0 0 14 0
เฉล่ียร้อยละ 100 0 0 100 0

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (การศึกษาพิเศษ)

ระดับชัน้
จ านวน 

นร.ท้ังหมด

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 

 

 

         ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6  (ชั้นการศึกษาพิเศษ)  

 

 

 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 0 0 4 0
ประถมศึกษาปีท่ี 2 5 0 0 5 0
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 0 0 2 0
ประถมศึกษาปีท่ี 4 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 0 0 1 0
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 0 0 2 0

รวม 14 0 0 14 0
เฉล่ียร้อยละ 100 0 0 100 0

ระดับช้ัน
จ านวน นร.

ท้ังหมด

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)

สรุปผลการประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน (การศึกษาพิเศษ)
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 
 

 
 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (ชั้นการศึกษาพิเศษ) 
 

 
 

 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 48 48 0
ประถมศึกษาปีท่ี 2 36 36 0
ประถมศึกษาปีท่ี 3 49 49 0
ประถมศึกษาปีท่ี 4 55 55 0
ประถมศึกษาปีท่ี 5 33 33 0
ประถมศึกษาปีท่ี 6 49 49 0

รวม 270 270 0
เฉล่ียร้อยละ 100 100 0

สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับช้ัน
จ านวน นร.

ท้ังหมด

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

ผ่าน ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 4 0
ประถมศึกษาปีท่ี 2 5 5 0
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 2 0
ประถมศึกษาปีท่ี 4 0 0 0
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 1 0
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 2 0

รวม 14 14 0
เฉล่ียร้อยละ 100 100 0

สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การศึกษาพิเศษ)

ระดับช้ัน
จ านวน นร.

ท้ังหมด

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
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ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 

 

 

 
 
 

 
 
 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 47 97.92 1 2.08 0 0.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 37 77.08 11 22.92 0 0.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 26 54.17 12 25.00 0 0.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 43 89.58 5 10.42 0 0.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 48 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม 48 201 418.75 29 60.42 0 0.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 83.8 83.75 12.1 12.08 0 0.00 0 0.00

48

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม 36 180 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 100 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ

36

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 45 91.84 4 8.16 0 0.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 45 91.84 4 8.16 0 0.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 45 91.84 4 8.16 0 0.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม 49 233 475.51 12 24.49 0 0.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 95.10 95.10 4.90 4.90 0 0.00 0 0.00

49

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ



88 
 

 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 

 

 

 

 

 

 

 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 40 72.73 15 27.27 0 0.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 47 85.45 8 14.55 0 0.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 39 70.91 16 29.09 0 0.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 45 81.82 10 18.18 0 0.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 55 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม 55 226 410.91 49 89.09 0 0.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 82.18 82.18 17.82 17.82 0 0.00 0 0.00

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ

55

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 30 69.77 3 6.98 0 0.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 29 67.44 4 9.30 0 0.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 26 60.47 7 16.28 0 0.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 29 67.44 4 9.30 0 0.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 33 76.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม 33 147 341.86 18 41.86 0 0.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 89.09 68.37 10.91 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00

33

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม 49 245 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 100 100.00 0.0 0.00 0 0.00 0 0.00

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ

49
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ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (ชั้นการศึกษาพิเศษ)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00

รวม 4 0 0.00 0 0.00 20 500.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 0 0.00 0 0.00 100 100.00 0 0.00

4

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (การศึกษาพิเศษ)
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00

รวม 5 0 0.00 0 0.00 25 500.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 0 0.00 0 0.00 100 100.00 0 0.00

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (การศึกษาพิเศษ)
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ

5

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00

รวม 2 0 0.00 0 0.00 10 500.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 0 0.00 0 0.00 100 100.00 0 0.00

2

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (การศึกษาพิเศษ)
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ
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ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (ชั้นการศึกษาพิเศษ)  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00

รวม 1 0 0.00 0 0.00 5 500.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 0 0.00 0 0.00 100 100.00 0 0.00

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (การศึกษาพิเศษ)
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ

1

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
1.ด้านความสามารถในการส่ือสาร 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00
2.ด้านความสามารถในการคิด 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00
4.ด้านความสามารถในการใชทั้กษะชวิีต 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00
5.ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00

รวม 2 0 0.00 0 0.00 10 500.00 0 0.00
เฉล่ียร้อยละ 100 0 0.00 0 0.00 100 100.00 0 0.00

2

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (การศึกษาพิเศษ)
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6

ด้าน
จ านวน นร.

ท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ
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     สรุปผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
 
     สรุปผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 
 

 
 
          สรุปผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (ชั้นการศึกษาพิเศษ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 16 51 83 120 16 5.71 254 90.71

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง

0 11 54 92 113 11 3.93 259 92.50

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 11 48 93 118 11 3.93 259 92.50

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

0 3 27 45 195 3 1.07 267 95.36

สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ ป.1 - ป.6

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

จ านวน นร. ท่ีได้
ระดับ 1 และ 2

ร้อยละ จ านวน นร.
 ท่ีได้ระดับ 1 และ 2

จ านวน นร. ท่ีได้
ระดับ 3 ข้ึนไป

ร้อยละ จ านวน นร.
 ท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 14 0 0 0 14 5.00 0 0.00

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง

0 14 0 0 0 14 5.00 0 0.00

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 14 0 0 0 14 5.00 0 0.00

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

0 14 0 0 0 14 5.00 0 0.00

สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ (ช้ันการศึกษาพิเศษ)
นักเรียนระดับชัน้ ป.1 - ป.6

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

จ านวน นร. ท่ีได้
ระดับ 1 และ 2

ร้อยละ จ านวน นร.
 ท่ีได้ระดับ 1 และ 2

จ านวน นร. ท่ีได้
ระดับ 3 ข้ึนไป

ร้อยละ จ านวน นร.
 ท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป



92 
 

 

ผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
 

ผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 3 5 6 10

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 2 9 6 7

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 2 9 7 6

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1/1

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 0 9 7 8

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 0 0 24

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 0 0 4 20

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 0 5 5 14

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1/2

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 3 5 2 14

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 0 0 19

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 1 1 0 17

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 1 3 0 15

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2/1

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 6 1 3 9

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 17 0 0

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 0 3 14 0

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 2 15 0 0

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2/2

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 2 15 0 0

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 0 0 25

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 0 7 9 9

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 0 6 10 9

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3/1

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 0 3 7 15

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 0 0 24

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 2 4 6 12

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 2 4 6 12

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3/2

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 2 4 6 12
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ผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 
 
 

    
 
 

      
 
 

      
 
 
 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 0 0 29

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 1 13 10 5

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 2 1 19 7

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4/1

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 2 4 11 12

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 0 0 26

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 5 6 5 10

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 2 6 6 12

นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4/2

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 1 5 8 12

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 0 0 17

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 0 0 0 17

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 0 0 0 17

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5/1

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 0 0 0 17

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5/2

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 0 0 0 16

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 0 0 0 16

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 0 0 0 16

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 0 0 16

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6/1

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 0 4 15 5

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 0 4 15 5

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 0 4 15 5

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 4 15 5

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6/2

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 0 1 24 0

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 0 1 24 0

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 0 1 24 0

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 0 1 24 0
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ผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (ชั้นการศึกษาพิเศษ) 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

 
 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1/3

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 4 0 0 0

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 4 0 0 0

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 4 0 0 0

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 4 0 0 0

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2/3

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 5 0 0 0

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 5 0 0 0

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 5 0 0 0

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 5 0 0 0

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3/3

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 2 0 0 0

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 2 0 0 0

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 2 0 0 0

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 2 0 0 0

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5/3

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 1 0 0 0

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 1 0 0 0

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 1 0 0 0

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 1 0 0 0

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม
1 2 3 4 5

ผลการประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ
นักเรียนการศึกษาพิเศษ  นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6/3

ความสามารถการคิด
ผลการประเมิน (คน)

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง
และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

0 2 0 0 0

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 2 0 0 0

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ

0 2 0 0 0

4.มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 0 2 0 0 0
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 
1. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์  อารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีทักษะการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
2. จุดควรพัฒนา 
 - ส่งเสริมให้นักเรียนมทักษะการคิดเป็น ทำเป็นให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 - เร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและ
วัฒนธรรม และภาษาไทยให้เพ่ิมมากข้ึน 
 - ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 - ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการห้องสมุดมาช่วยสนับสนุน 
 - สร้างเครือข่ายให้มีบุคลากรภายนอก เข้ามาช่วยฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ 
 - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้มากขึ้น และปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย และให้
เกิดเป็นค่านิยมของสถานศึกษา 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 - จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 
 - การจัดโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมทางด้านภาษาที่สาม และเพิ่มทักษะ ความรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 
 - ปรับปรุงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกฝ่ายให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - ส่งเสริมระบบการทำงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนและคล่องตัว โดยการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
 - เสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานทุกระดับ และหลากหลายวิธีการมากข้ึน 
 - มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
และทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพ 
 - เพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มากขึ้น 
 
4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
 - การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพียงพอสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - จัดครูต่างชาติให้เพียงพอเพ่ือฝึกทักษะให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
 - งบประมาณการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ 
 - งบประมาณสนับสนุนในการจัดค่ายบูรณาการวิชาการ 
 - การแสวงหาความร่วมมือในการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ 



 
 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

- บทสรุปของผู้บริหาร 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 
- คำรับรองของคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก 
- รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (RT)  
- รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)  
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
- รายงานผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ระดับชาติ (RT) 3 ปีต่อเนื่อง 
- รายงานผลการเปรียบเทียบผลทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 

(NT) 3 ปีต่อเนื่อง 
- รายงานผลการเปรียบเทียบผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

3 ปีต่อเนื่อง 
- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 

 
 

 

 



 
              
        โรงเรียนประถมนนทรี  ที่ตั้ง ๖๖/๑ ซอย ๗๙ ถนนพระราม ๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
๑๐๑๒๐ กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๒๔๐ ๐๖๙๗  website:  
www.prathomnonsee.ac.th   e-mail:P_nonsee@hotmail.co.th  เปิดสอนระดับชั ้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวนนักเรียน ๓๕๙ คน จำนวนครูและบุคลากร ๒๓ คน 
        โรงเรียนประถมนนทรีได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้น้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ จนเกิดผลดังนี้ 
 
 
        ระดับการศึกษาปฐมวัย   
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
        การพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร  มีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็ก ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมี
แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก เป็นผลให้ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  คิดเป็นร้อยละ 100 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้ คิดเป็นร้อยละ 100 และ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 91  โดยรวมทั้ง ๔ ด้านอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น จัดครู
ให้กับเด็กอย่างเพียงพอ มีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคล  ส่งเสริมให้
ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยให้กับเด็ก โดยเสริมตัวชี ้ว ัดความปลอดภัยตามโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี มีสื่อ เครื่องมือเสริมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ เพียงพอ จัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และ
พัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง ภายในห้องเรียนมีโทรทัศน์ พร้อมคอมพิวเตอร์ ที่ให้เด็กและครูใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทุกห้องเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพของโรงเรียน เน้นการมีส่วน
ร่วมทั้งการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบและร่วมหาแนวทางเพ่ือการพัฒนาสู่ระดับท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
        จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการใน
ทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมใน

บทสรุปของผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 

http://www.prathomnonsee.ac.th/


การดำรงชีวิต สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่น จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ 
แบบเรียนผ่านเล่น เพื ่อให้เด ็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเร ียนรู้ และปฏิบัต ิก ิจกรรมอย่างมีความสุข                
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ     
มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย และประเมินพัฒนาการเด็กที่สอดคล้องตามสภาพจริง 
        ระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 ได้ดำเนินการพัฒนานักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยเน้นการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ส่งเสริมการสร้างวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ เสริมสร้าง ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ให้กับนักเรียน ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี 
วัฒนธรรม การแต่งกายชุดไทยในวันศุกร์  สร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  และส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิต และสังคม โดยการเล่นกีฬา และกำหนดให้มีกีฬาที่นักเรียน
ทุกคนต้องเล่นได้ ๑ ชนิด ส่งเสริมการเล่นดนตรีและกำหนดให้นักเรียนต้องเล่นเครื ่องดนตรีได้ ๑ ชนิด                       
โดยทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนโดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ได้
ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ เพ่ือการ
พัฒนาที่รอบครอบ รอบด้าน และชัดเจน บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบ ผ่าน รูปแบบ SPT Model 
ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ PLC ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดสภาพทางสังคมให้
เกิดสังคมที่มีคุณภาพ เป็นมิตร และเอื้ออาทรต่อกันและกัน พร้อมทั้งจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยทุกประเด็นอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูได้จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดทักษะทางความคิด การปฏิบัติ เกิดทักษะชีวิต 
ทักษะทางอาชีพ มีการจัดหาสื่อให้เพียงพอ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วย
ความร่วมมือกับบริษัททรูคอปเปอเรชั่น ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ที่ส่งเสริม
การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้เกิดศักยภาพสูงสุด ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีการนำผลมาแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยทุกประเด็น มีระดับ
คุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ทุกประเด็น 



 
        ๑. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        ๒. รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน 
        ๓. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ  
 
 
        โรงเรียนประถมนนทรี ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การพัฒนานักเรียน  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ได้ลงมือปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ รอบครอบ 
ด้าน มีทักษะทางอาชีพ และทักษะชีวิต พร้อมทั้งเป็นการปูพ้ืนฐานการสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
       ได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ผ่านรูปแบบ SPT Model ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ใน
การพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนร่วมกัน  มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โดยนักเรียน
ทุกคนได้รับการ ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหา ทั้งด้านการเรียนรู้ การดำเนินชีวิต และการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นความปลอดภัยให้กับนักเรียน ทางกายภาพ ผ่านโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี และทางการคุ้มครอง โดยศูนย์คุ้มครองนักเรียนของโรงเรียน ที่มีคณะกรรมการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการถูกคุกคาม การล่วงละเมิด และด้านอ่ืนๆ ที่ให้นักเรียนมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย 
        โรงเรียนประถมนนทรี ได้สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีความเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น 
คณะสงฆ์ยานนาวา คลองเตย, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.), กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม, สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร,  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ,คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  กรมศุลกากร. YWCA กรุงเทพ,  มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย, ฯลฯ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือ 
เรื่อง ความรู้ การบริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การคุ้มครองดูแล และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เป็นต้น   
 
               5.1   
        ๑. โรงเรียนประถมนนทรีมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการให้สูงขึ้น  
        ๒. โรงเรียนประถมนนทรีมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงเรียนที่สร้างความชำนาญเฉพาะทาง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้กับนักเรียน 
 
 
      โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการจำเป็นของโรงเรียน โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะทางเทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ือการมีอาชีพในอนาคต          

 
ลงชื่อ                                            ผู้เขียนรายงาน 

                                                       (นายชาตรี  นามคุณ) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

จุดเด่น 

จุดที่ควรพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 



 

 

 

(ราง) 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

 ภายใตสถานการณ COVID – 19 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

รหัสสถานศึกษา ๑๐๑๐๗๒๐๐๓๕  โรงเรียนประถมนนทรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาที่เปดสอนระดับช้ันอนุบาลปที่ ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

 

 

 

 

ต้ังอยูเลขท่ี ๖๖/๑ ถนนพระราม ๓ ซอย ๗๙ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย ๑๐๑๒๐ โทรศัพท / โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๐๖๙๗ 

E-mail:P_nonsee@hotmail.co.th  Website: www.prathomnonsee.ac.th 

 

 

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)  



  

๒ 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

 (ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

๑. ขอมลูท่ัวไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๑.๑ ขอมูลผูเรียน   

จำนวนเด็ก ๖๔  

จำนวนผูเรียน  ๓๑๗  

๑.๒ ขอมูลบุคลากร   

ผูบริหารสถานศึกษา  ๑  

ครูปฐมวัย  ๔  

ครูประถมศึกษา  ๑๙  

บุคลากรสนับสนุน  ๓  

๑.๓ จำนวนหอง   

หองเรียนปฐมวัย ๓  

หองเรียนประถมศึกษา ๑๓  

หองปฏิบัติการ ๑๗  

หองพยาบาล ๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๓ 
 

๒. สรุปขอมลูสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      

อัตราสวน ครู ตอ เด็ก   -  

อัตราสวน หอง ตอ เด็ก -  

จำนวนครูครบช้ัน   
 ครบช้ัน    

 ไมครบช้ัน  ในระดับช้ัน...... 
 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   

อัตราสวน ครู ตอ ผูเรียน -  

อัตราสวน หอง ตอ ผูเรียน -   

จำนวนครู ครบช้ัน   
 ครบช้ัน    

 ไมครบช้ัน  ในระดับช้ัน...... 
 

๒.๔ รอยละของผูสำเร็จการศึกษา   

อนุบาลปที่ ๓ -  

ประถมศึกษาปที่ ๖ -  

๒.๕ จำนวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  

ในปการศึกษาท่ีประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย -  

ระดับประถมศึกษา -  

 
 

 

 

  



  

๔ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของเด็ก 

จุดเนน เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ดานสมวัยอยางมีคณุภาพ            

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบเุปาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรงุ  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ

ตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพฒันาเด็กปฐมวัย 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยใหมพีัฒนาการสมวัย 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตอผูที่

เกี่ยวของ 

      

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมนิระดับสูงขึน้  

สถานศึกษาควรนำเสนอการจัดประสบการณการเรียนรู โครงการหรือกิจกรรมที่จัดทำเพื่อตอบสนอง

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค รวมทั้งควรระบุเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหชัดเจน และรายงานผลการ

พัฒนาการเด็กทั้ง ๔ สามปยอนหลัง เพื่อใหเห็นพัฒนาการอยางตอเน่ือง สถานศึกษาควรรายงานโครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งระบุข้ันตอน วิธีการ เครื่องมอืการประเมินโครงการ/กิจกรรมนำผลเทียบเคียงกับเปาหมายที่กำหนดเพื่อเปน

แนวทางปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปการศึกษาตอไป สถานศึกษาควรรายงานวิธีการเผยแพรผลสำเร็จการ

สงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ดานสมวัยตอคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง ตามศักยภาพที่สถานศึกษา

ดำเนินการได เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี เปนตน  



  

๕ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเนน   การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมสงเสริมเด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ดานสมวัย  
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตละปการศึกษา  o ปรับปรงุ  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน  

 ๔. มีการนำผลการประเมนิไปใชในการปรบัปรุงแกไขในป

การศึกษาตอไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบรหิารจัดการของสถานศึกษาใหผูมสีวน

ไดสวนเสียไดรบัทราบ 

 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมนิระดับสูงขึน้  

การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรนำเสนอกระบวนการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ระดับปฐมวัยและการออกแบบจัดประสบการณการเรียนรู ควรนำเสนอแผนงาน โครงการ  กระบวนการดำเนินงาน

พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่สอดคลองกับหลักสูตร วิสัยทัศน เอกลักษณและ อัตลักษณของสถานศึกษา 

รวมทั้งระบุวิธีการ กระบวนการ เครื่องมือในการประเมินผลสำเร็จใหชัดเจน และ มีขอเสนอแนะอยางไรจากผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝายที่รับทราบผลการบริหารจัดการเนื่องจากเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีแนวทางการ

พัฒนา ปรับปรุง แกไขอยางไรในปการศึกษาตอไป สถานศึกษาควรรายงานวิธีการเผยแพรผลสำเร็จของการบริหาร

จัดการที่เปนนวัตกรรมหรือแบบอยางที่ดี (Best Practices)ตอชุมชน ผูปกครอง ในรูปแบบหรือวิธีการที่สามารถ

ดำเนินการได เชน  กลุมไลน (Line) เฟซบุก (Facebook) หรือเอกสารสิ่งพิมพ เปนตน 

 

 

 

  



  

๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคญั 

จุดเนน  ครูจัดประสบการณเรียนรูเชิงบูรณาการสงเสริมเด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ดานสมวัย 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณการเรยีนรูรายปครบทุก

หนวยการเรียนรู ทุกช้ันป 

o ปรับปรงุ  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  ๒. ครูทกุคนมกีารนำแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไปใชใน

การจัดประสบการณโดยใชสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง

เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณอยางเปน

ระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมนิมาพฒันาการจัดประสบการณของครู

อยางเปนระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูปอนกลบัเพื่อพฒันา

ปรับปรงุการจัดประสบการณ 

      

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมนิระดับสูงขึน้   

สถานศึกษาควรระบุขอมูลหรือกิจกรรมที่ไดดำเนินการลงใน SAR อยางชัดเจน ดวยการระบุขอมูลสื่อ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินที่ครูนำมาใชในการจดัประสบการณการเรยีนรู สถานศึกษา

ควรรายงานข้ันตอนการตรวจแผนการจัดประสบการณการเรยีนรูและการเย่ียมช้ันเรียน การบันทึกหลังสอน รวมทั้ง

รายงาน วิธีพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู เร ียนดวยขอมูลที ่ไดจากการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัด

ประสบการณการเรียนรู เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ระหวางครูและ

ผูเกี่ยวของเพื่อใหคร ูมีแนวทางในการจัดการชั้นเรียน และสงเสริมการเรียนรูของเด็ก เพื่อเปนการยืนยันคุณภาพ

ตามมาตรฐานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญใหชัดเจนย่ิงข้ึน 

 
 
 

 

 

  



  

๗ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผูเรียน 

จุดเนน  ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบเุปาหมายคุณภาพของผูเรียน o ปรับปรงุ  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบตาม

เปาหมายการพัฒนาผูเรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามเปาหมายการพฒันาผูเรียน 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผูเรียนมาพัฒนาผูเรียนดาน

ผลสัมฤทธ์ิใหสูงข้ึน 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู เร ียนตอผูที่

เกี่ยวของ 

 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมนิระดับสูงขึน้  

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองในปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาควรมีการระบุถึงวิธีการการนำผลการ

ประเมนิคุณภาพผูเรียนไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น สถานศึกษาควรรายงานวิธีการ โครงการ 

กิจกรรม  ตาง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดำเนินการอยางไร รวมทั้งมีการสรุปผลในรูปแบบ

ตัวเลข คารอยละ ตาราง กราฟ แผนภูมิ เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวามีพัฒนาการสูงขึ้นอยางไร เชน ผล

การประเมินที่ผานมา ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ในรอบ ๑-๓ ป สถานศึกษาควรรายงานผลสำเร็จของ

การพัฒนาคุณภาพผูเร ียนตอผูปกครองเปนรายบุคคลตามวิธีการที่สถานศึกษาสามารถดำเนินการได เชน สื่อ

เทคโนโลยี สื่อสิงพิมพ เปนตน 

 

 

  



  

๘ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเนน  การสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีคณุภาพตามหลักสตูรสถานศึกษา 

ผลการ

พิจารณา 
ตัวชี้วัด 

สรุปผลประเมิน 

          ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตละปการศึกษา  o ปรับปรงุ  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  

          ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชดำเนินการ 

          ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน  

        ๔. มีการนำผลการประเมนิไปใชในการปรบัปรุงแกไขในป

การศึกษาตอไป 

        ๕. มีการนำเสนอผลการบรหิารจัดการของสถานศึกษาใหผูมสีวน

ไดสวนเสียไดรบัทราบ 

 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมนิระดับสูงขึน้          

สถานศึกษา ควรระบุขอมูลใน SAR เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ใชพัฒนาครูทุกคน

อยางตอเนื ่อง รวมทั ้งนำเสนอการระบุเปาหมายในการพัฒนาทั ้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กระบวนการ

ดำเนินงานของกิจกรรมในโครงการใหมีความชัดเจน  มีวิธีการประเมินผลโครงการอยางไร ใครมีสวนรวมบาง และ

นำผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาตอไปอยางไร ควรเพิ่มเติมการนำขอเสนอแนะมาทำอะไร อยางไรบาง ระบุ

ขั้นตอนรายละเอียด เชน ความเปนมา วัตถุประสงค กระบวนการดำเนินการ ผลการดำเนินการหรือผลสัมฤทธ์ิ 

ประโยชนที่ไดรับ ปจจัยความสำเร็จ บทเรียนที่ไดรับ และการเผยแพรของโครงการที่นำเสนอเปนนวัตกรรมหรือ

แบบอยางที่ดี (Best Practices) ระบุการนำเสนอความสำเร็จของสถานศึกษาใหผู มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ      

จากการสื ่อสารผานการประชาสัมพันธในรูปแบบใดบาง เชน ไลนกล ุ มผู ปกครอง แผนพับ หร ือเฟซบุก               

ของสถานศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

๙ 
 

 

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคญั 

จุดเนน  ครูจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา ทุกช้ันป o ปรับปรงุ  (๐-๓ ขอ)  

o พอใช (๔ ขอ)  

  ดี  (๕ ขอ)  

 ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง

เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

อยางเปนระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ของครูอยางเปนระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูปอนกลบัเพื่อพฒันา

ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน 

      

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมนิระดับสูงขึน้   

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองในปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาควรระบุวิธ ีการ ร ูปแบบ              

การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบ โดยมีการแสดงข้ันตอนการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบและประเมินผลที่เหมาะสม ปฏิทินการปฏิบัติงาน มุงเนนการจัดการเรยีนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย 

สถานศึกษาควรระบุการนำผลประเมนิไปใชพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป โดยการนำ

ผลประเมินที่ไดไปวิเคราะหถึงสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้น นำผลประเมินมาวางแผนการจัดการเรียนรู และควร

นำเสนอการดำเนินการตามแผน เชน ครูไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการเรียนการสอนในปที่ผาน

มา แลวนำผลมาใชปรับแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการจำเปนรายบุคคล  

เปนตน 

 

 

 

 

 

 



  

๑๐ 
 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งตอไปใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยในสวนที่ ๑ ควรมีบทสรุปผูบริหาร    

ซึ่งแสดงผลการดำเนินงาน หลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน รวมถึงแผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่ส ูงข้ึน       

ในปการศึกษาตอไป ในสวนของขอมูลพื ้นฐานควรแสดงโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา จำนวนวัน         

ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริงในปการศึกษาที่ประเมิน รอยละผูสำเร็จการศึกษาในแตละระดับ ขอมูล     

การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา โครงการควรแสดงวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัดเจน 

ควรมีขอมูลสรุปผลการพัฒนาอยางนอย ๓ ปการศึกษา เพื่อใหเห็นการพัฒนาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งน้ี

สถานศึกษาอาจจัดทำลิงก หรือ QR Code ที่เชื่อมโยงไปยังเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ที่สถานศึกษาใชอางอิงผล      

การปฏิบัติงาน  

  



  

๑๑ 
 

คำรับรอง 

 

คณะผูประเมินขอรับรองวาไดทำการประเมิน SAR ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบน
ฐานความโปรงใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผูประเมินดังน้ี 
 

ตำแหนง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นางพัชรดา คงสมโอษฐ 
 

กรรมการ นายอัครวัฒน วงศฐิติคุณ 
 

กรรมการและเลขานุการ นางวิไลวรรณ เทียนประนมกร 
 

 

 
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 



สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test: RT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 1 ปปกสรศศกษส 2564

ฉบนบทรท 1 แบบสรรปรสยงสนผลกสรประเมธนของโรงเรรยน (R-School01)

ผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test : RT)

1. ขดอมผลโรงเรรยน

ภสค :

จนงหวนด :

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขดสสอบ 

ศศกษสธธกสรภสค 

อสสเภอ :

ศศกษสธธกสรจนงหวนด :

ทรทตนขงโรงเรรยน :

ชพทอโรงเรรยน :รหนสโรงเรรยน :

ขนสดโรงเรรยน :

สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส 

สนงกนด :

1010720035 ประถมนนทรร

ใหญญ ในเมมอง เขตยานนาวา กรรงเทพมหานคร

สพป.กรรงเทพมหานคร กรรงเทพมหานคร สสานนกงานศศกษาธธการภาค 2 กลาง

สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพมขนฐาน 13 คน (ปกตธ : 13 คน, พธเศษ : 0 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนผลกสรประเมธนกสรออสน

ดดสน
คะแนนเฉลรทยรดอยละจสสแนกตสมสนงกนด

เขตพพขนทรท จนงหวนด ประเทศสนงกนดศศกษสธธกสรภสคโรงเรรยน

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  15.20

 32.54

 14.01

 76.50

 11.33

 83.13

 13.51

 76.10

 13.91  13.98

 69.95 69.04
กสรออสนออกเสรยง

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  8.34

 69.33

 8.75

 79.71

 7.61

 84.81

 8.93

 79.36

 9.40  9.43

 72.79 72.30
กสรออสนรผดเรพทอง

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  22.30

 49.10

 19.58

 78.16

 16.53

 84.02

 20.30

 77.76

 21.38  21.43

 71.38 70.67
รวม 2 ดดสน

3. กรสฟเปรรยบเทรยบคะแนนผลกสรประเมธนกสรออสนของโรงเรรยน กนบเขตพพขนทรท จนงหวนด ศศกษสธธกสรภสค สนงกนด และประเทศ
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การอญานออกเสรยง การอญานรรร เรมร อง รวม 2 ดราน

โรงเรรยน เขตพมขนทรร จนงหวนด ศศกษาธธการภาค สนงกนด ประเทศ

4. ตสรสงแสดงจสสนวนและรดอยละนนกเรรยน จสสแนกตสมระดนบครณภสพ

ดดสน

จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ

ดรมสก

จสสนวนและรดอยละนนกเรรยน จสสแนกตสมระดนบครณภสพ (ยกเวดนเดดกพธเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชด ปรนบปรรง

กสรออสนออกเสรยง 1  9.09 1  9.09 4  36.36 5  45.45

กสรออสนรผดเรพทอง 7  58.33 4  33.33 1  8.33 0  0.00

รวม 2 ดดสน 2  20.00 2  20.00 5  50.00 1  10.00
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test: RT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 1 ปปกสรศศกษส 2564

ฉบนบทรท 1 แบบสรรปรสยงสนผลกสรประเมธนของโรงเรรยน (R-School01)
5. คะแนนผลกสรประเมธนกสรออสน รสยดดสนและประเภทของคสส

ดรมสกดรพอใชด

ระดนบครณภสพ

ปรนบปรรง

คะแนน

รดอยละ
ดดสน

รดอยละของ

นร. ทรทออสนออก

 32.54 nกสรออสนออกเสรยง

n1. กสรออสนออกเสรยงคสส  43.63
ประเภทของคสา คสาอญาน

 72.72   1.1. สระเดรรยว n  72.72ดรแล

 72.72   1.2. สระเดรรยว n  72.72หนราจอ

 45.45   1.3. สระเดรรยว n  45.45แนะแนว

 54.54   1.4. ตรงมาตรา n  54.54ลรกชธขน

 54.54   1.5. ตรงมาตรา n  54.54วธรงแขญง

 54.54   1.6. ตรงมาตรา n  54.54กนบขราว

 54.54   1.7. มรรรปวรรณยรกตต n  54.54อาบนสขา

 63.63   1.8. มรรรปวรรณยรกตต n  63.63นญารนก

 36.36   1.9. ไมญมรรรปวรรณยรกตต n  36.36วธตามธน

 18.18   1.10. ไมญมรรรปวรรณยรกตต n  18.18นามสกรล

 63.63   1.11. สระเปลรรยนรรป/สระลดรรป n  63.63นสขาแขขง

 18.18   1.12. สระเปลรรยนรรป/สระลดรรป n  18.18รถรนบสญง

 36.36   1.13. สระประสม n  36.36เครมรองบธน

 54.54   1.14. สระประสม n  54.54สวยงาม

 0.00 n   1.15. ไมญตรงมาตรา ศาสนา

 18.18   1.16. ไมญตรงมาตรา n  18.18พธเศษ

 72.72   1.17. ควบกลสขา n  72.72รรองเพลง

 45.45   1.18. ควบกลสขา n  45.45สรรางบราน

 18.18   1.19. อนกษรนสา n  18.18ขยนน

 18.18   1.20. อนกษรนสา n  18.18ตลอด

n2. กสรออสนออกเสรยงขดอควสม  25.15

 69.33 nกสรออสนรผดเรพทอง

n1. กสรออสนรผดเรพทองคสส(จนบภสพ)  96.66

n2. กสรออสนรผดเรพทองขดอควสม  51.66

n3. กสรออสนรผดเรพทองประโยค(เลอสเรพทองจสกภสพ)  66.66

n4. กสรออสนรผดเรพทองประโยค(เลพอกตอบ)  65.83

 49.10 nรวม 2 ดดสน

6. เกณฑฑกสรตนดสธนระดนบครณภสพในแตอละดดสน

ชอวงคะแนนและคะแนนรดอยละในแตอละระดนบครณภสพ

คะแนน

ระดนบครณภสพ

รดอยละ คะแนน รดอยละ คะแนน รดอยละ

รวม 2 ดดสนกสรออสนออกเสรยง กสรออสนรผดเรพทอง

75 - 10075 - 10075 - 10037.5 - 5037.5 - 50 75 - 100ดรมาก

50 - 74.9950 - 74.9950 - 74.9925 - 37.4925 - 37.49 50 - 74.99ดร

25 - 49.9925 - 49.9925 - 49.9912.5 - 24.9912.5 - 24.99 25 - 49.99พอใชร

0 - 24.990 - 24.990 - 24.990 - 12.490 - 12.49 0 - 24.99ปรนบปรรง
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รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2564

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลโรงเรรยน

ภาค :

จชงหวชด :

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :ศศกษาธมการภาค :

อสาเภอ :
ศศกษาธมการจชงหวชด :

ทรทตชชงโรงเรรยน :
ชพทอโรงเรรยน :รหชสโรงเรรยน : ขนาดโรงเรรยน :

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา :
สชงกชด :

1010720035 ประถมนนทรร ใหญญ
ในเมมอง เขตยานนาวา กรรงเทพมหานคร

สพป.กรรงเทพมหานคร กรรงเทพมหานคร

สสานนกงานศศกษาธธการภาค 2
กลางสสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพมขนฐาน

26 คน(ปกตธ : 26 คน, พธเศษ : 0 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน (N=24) (N=401) (N=998) (N=25,679)(N=23,441)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 9.95

 27.61

 21.57

 47.25

 22.45

 64.41

 23.00

 56.05

 21.12  21.41

 49.44 48.73

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
ปรนบปรรง ปรนบปรรง ปรนบปรรง ปรนบปรรง ปรนบปรรง

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 14.42

 42.84

 19.40

 55.09

 19.10

 68.40

 20.37

 61.90

 20.03  20.17

 56.14 55.48

ดผานภาษาไทย (Thai Language)
ปรนบปรรง ปรนบปรรง ปรนบปรรง พอใชช พอใชช

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 21.09

 35.23

 37.89

 51.17

 38.49

 66.43

 40.40

 58.99

 38.20  38.60

 52.80 52.11

รวม 2 ดผาน
ปรนบปรรง ปรนบปรรง ปรนบปรรง พอใชช พอใชช

หมายเหตค : * กลคลมดรมาก หมายถศง คะแนนอยยญใน 10% แรก กลคลมดร หมายถศง คะแนนสยงกวญาหรมอเทญากนบคะแนนเฉลรลย แตญไมญอยยญใน 10% แรก กลคลมพอใชผ หมายถศง คะแนนตสลากวญาคะแนนเฉลรลย
 แตญไมญอยยญใน 10% สรดทชาย กลคลมปรชบปรคง หมายถศง คะแนนอยยญใน 10% สรดทชาย

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท สชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  
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ดชานคณธตศาสตรร (Mathematics) ดชานภาษาไทย (Thai Language) รวม 2 ดชาน

โรงเรรยน เขตพมขนทรล จนงหวนด ศศกษาธธการภาค สนงกนด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics) 0  0.00 2  7.69 12  46.15 12  46.15

ดผานภาษาไทย (Thai Language) 1  3.84 9  34.61 10  38.46 6  23.07

รวม 2 ดผาน 0  0.00 3  11.53 17  65.38 6  23.07

หมายเหตร : จสานวนนนกเรรยนทรลเขชาสอบในแตญละดชานอาจมรจสานวนไมญเทญากนบนนกเรรยนทรลเขชาสอบทนขงหมดและอาจไมญเทญากนนทนขง 2 ดชาน เนมลองจากมรผยชเขชาสอบบางคนเขชาสอบเพรยงวธชาใดวธชาหนศลง
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รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2564

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)
5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)  27.61 n

 29.61 จสานวนและพรชคณธต nสาระทรท 1
 29.19 ค 1.1 เขชาใจถศงความหลากหลายของการแสดงจสานวน ระบบจสานวน การดสาเนธนการของจสานวนผลทรลเกธดขศขนจากการดสาเนธนการสมบนตธของการดสาเนธนการและนสาไปใชช nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรรยบเทรยบและเรรยงลสาดนบจสานวนนนบไมญเกธน 100,000 จากสถานการณรตญาง ๆ  46.15 n

2. ป.3/4 เปรรยบเทรยบเศษสญวนทรลตนวเศษเทญากนน โดยทรลตนวเศษนชอยกวญาหรมอเทญากนบตนวสญวน  11.53 n

3. ป.3/9 แสดงวธธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหา 2 ขนขนตอนของจสานวนนนบไมญเกธน 100,000 และ 0  23.24 n

4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษสญวนทรลมรตนวสญวนเทญากนน และผลบวกไมญเกธน 1 และหาผลลบ ของเศษสญวนทรลมรตนวสญวนเทญากนน  38.46 n

5. ป.3/11 แสดงวธธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหา การบวกเศษสญวนทรลมรตนวสญวนเทญากนนและ ผลบวกไมญเกธน 1 และโจทยรปปญหา การลบเศษสญวนทรลมรตนวสญวนเทญากนน  51.92 n

 32.69 ค 1.2 เขชาใจและวธเคราะหรแบบรยป ความสนมพนนธร ฟปงกรชนน ลสาดนบและอนรกรม และนสาไปใชช nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบรจสานวนทรลหายไปในแบบรยปของ จสานวนทรลเพธลมขศขนหรมอลดลงทร ละเทญา ๆ กนน  32.69 n

 25.32 การวนดและเรขาคณธต nสาระทรท 2
 24.29 ค 2.1 เขชาใจพมขนฐานเกรลยวกนบการวนด วนดและคาดคะเนขนาดของสธลงทรลตชองการวนด และนสาไปใชช nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวธธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกรลยวกนบเงธน  12.08 n

2. ป.3/2 แสดงวธธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกรลยวกนบเวลา และระยะเวลา  26.92 n

4. ป.3/6 แสดงวธธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกรลยวกนบความยาว ทรลมรหนญวยเปปนเซนตธเมตร และมธลลธเมตร เมตรและเซนตธเมตร กธโลเมตรและเมตร  20.51 n

6. ป.3/10 แสดงวธธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกรลยวกนบนสขาหนนกทรลมรหนญวยเปปน กธโลกรนมกนบกรนม เมตรธกตนนกนบกธโลกรนม  26.15 n

7. ป.3/13 แสดงวธธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกรลยวกนบปรธมาตรและความจรทรลมรหนญวย เปปนลธตรและมธลลธลธตร  38.46 n

 38.46 ค 2.2 เขชาใจและวธเคราะหรรยปเรขาคณธต สมบนตธของรยปเรขาคณธต ความสนมพนนธรระหวญางรยปเรขาคณธต และทฤษฎรบททางเรขาคณธต และนสาไปใชช nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบรรยปเรขาคณธตสองมธตธทรลมรแกนสมมาตร และจสานวนแกนสมมาตร  38.46 n

 26.92 สถธตธและความนญาจะเปปน nสาระทรท 3
 26.92 ค 3.1 เขชาใจกระบวนการทางสถธตธ และใชชความรยชทางสถธตธในกาแกชปปญหา nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขรยนแผนภยมธรยปภาพ และใชชขชอมยลจากแผนภยมธรยปภาพในการหาคสาตอบ ของโจทยรปปญหา  25.00 n

2. ป.3/2 เขรยนตารางทางเดรยวจากขชอมยลทรลเปปนจสานวนนนบ และใชชขชอมยลจากตาราง ทางเดรยวในการหาคสาตอบของโจทยรปปญหา  30.76 n

ดผานภาษาไทย (Thai Language)  42.84 n

 45.51 การอญาน nสาระทรท 1
 45.51 ท 1.1 ใชชกระบวนการอญานสรชางความรยชและความคธดเพมลอนสาไปใชชตนดสธนใจ แกชปปญหาในการดสาเนธนชรวธต และมรนธสนยรนกการอญาน nมาตรฐาน

1. ป.3/2 อธธบายความหมายของคสาและขชอความทรลอญาน  40.38 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเชธงเหตรผลเกรลยวกนบเรมลองทรลอญาน  21.15 n

3. ป.3/4 ลสาดนบเหตรการณรและคาดคะเนเหตรการณรจากเรมลองทรลอญาน โดยระบรเหตรผลประกอบ  46.15 n

4. ป.3/5 สรรปความรยชและขชอคธดจากเรมลองทรลอญานเพมลอนสาไปใชชในชรวธตประจสาวนน  57.69 n

5. ป.3/7 อญานขชอเขรยนเชธงอธธบายและปฏธบนตธตามคสาสนลงหรมอขชอแนะนสา  42.30 n

6. ป.3/8 อธธบายความหมายของขชอมยลจากแผนภาพ แผนทรล และแผนภยมธ  65.38 n

 48.07 การเขรยน nสาระทรท 2
 48.07 ท 2.1 ใชชกระบวนการเขรยนเขรยนสมลอสาร เขรยนเรรยงความ ยญอความ และเขรยนเรมลองราวในรยปแบบตญาง ๆ เขรยนรายงานขชอมยลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคชนควชาอยญางมรประสธทธธภาพ nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เขรยนบรรยายเกรลยวกนบสธลงใดสธลงหนศลงไดชอยญางชนดเจน  78.84 n

2. ป.3/4 เขรยนจดหมายลาครย  11.53 n

3. ป.3/5 เขรยนเรมลองตามจธนตนาการ  52.19 n

 28.84 การฟปง การดย และการพยด nสาระทรท 3
 28.84 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยญางมรวธจารณญาณ และพยดแสดงความรยช ความคธด และความรยชสศกในโอกาสตญาง ๆ อยญางมรวธจารณญาณและสรชางสรรคร nมาตรฐาน

1. ป.3/2 บอกสาระสสาคนญจากการฟปงและการดย  34.61 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเกรลยวกนบเรมลองทรลฟปงและดย  23.07 n

 39.98 หลนกการใชชภาษาไทย nสาระทรท 4
 39.98 ท 4.1 เขชาใจธรรมชาตธของภาษาและหลนกภาษาไทย การเปลรลยนแปลงของภาษาและพลนงของภาษา ภยมธปปญญา ทางภาษา และรนกษาภาษาไทยไวชเปปนสมบนตธ ของชาตธ nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขรยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา  46.15 n

2. ป.3/2 ระบรชนธดและหนชาทรลของคสาในประโยค  34.61 n

3. ป.3/4 แตญงประโยคงญาย ๆ  50.00 n

4. ป.3/5 แตญงคสาคลชองจองและคสาขวนญ  17.30 n

5. ป.3/6 เลมอกใชชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถธลนไดชเหมาะสมกนบกาลเทศะ  48.07 n

 41.34 วรรณคดรและวรรณกรรม nสาระทรท 5
 41.34 ท 5.1 เขชาใจและแสดงความคธดเหหน วธจารณรวรรณคดรและวรรณกรรมไทยอยญางเหหนครณคญา และนสามาประยรกตรใชชในชรวธตจรธง nมาตรฐาน

1. ป.3/1 ระบรขชอคธดทรลไดชจากการอญานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชชในชรวธตประจสาวนน  34.61 n

2. ป.3/3 แสดงความคธดเหหนเกรลยวกนบวรรณคดรทรลอญาน  48.07 n

รวม 2 ดผาน  35.23 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตลละดผาน

ชลวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตลละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

67 - 100134 - 20068 - 10068 - 10066 - 100 66 - 100ดรมาก

47.5 - 66.9995 - 133.9949 - 67.9949 - 67.9946 - 65.99 46 - 65.99ดร

28 - 47.4956 - 94.9930 - 48.9930 - 48.9926 - 45.99 26 - 45.99พอใชช

0 - 27.990 - 55.990 - 29.990 - 29.990 - 25.99 0 - 25.99ปรนบปรรง
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หนนา 1/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1010010008 ประถมนนทรร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คคาสถตตตแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กรรงเทพมหานคร

วตชา : ภาษาไทย (61)

(Mode)
ฐานนตยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสรด

(Max.)
คะแนนสรงสรด

(S.D.)
สควนเบรชยงเบนมาตรฐาน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวน

ระดหบ
รวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหย

ผรรเขราสอบ
รวม รวม

 31 *45.5048.31 14.64 75.75 20.00 46.50โรงเรรยน 37.03 11.27 13.40 2.62 12.00 5.7564.00 15.75

 134,490 45.2548.99 16.50 98.75 0.00 49.00ขนาดโรงเรรยน 37.59 11.40 14.36 3.67 0.00 0.0080.00 20.00

 28,378 53.0054.83 16.27 99.75 4.00 55.63ทรทตตตงโรงเรรยน 42.62 12.21 14.28 3.53 0.00 0.0080.00 20.00

 28,378 53.0054.83 16.27 99.75 4.00 55.63จตงหวตด 42.62 12.21 14.28 3.53 0.00 0.0080.00 20.00

 288,214 49.0049.54 16.25 99.25 0.00 49.25สตงกตด 37.96 11.58 14.30 3.40 0.00 0.0080.00 20.00

 28,378 53.0054.83 16.27 99.75 4.00 55.63ภาค 42.62 12.21 14.28 3.53 0.00 0.0080.00 20.00

 433,211 53.0050.38 16.53 99.75 0.00 50.25ประเทศ 38.75 11.63 14.48 3.55 0.00 0.0080.00 20.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คคาสถตตตจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

39.25 25.94 22.84 22.75 23.0548.1043.71 44.61การอคาน  100.00 48.10 22.75 45.15 23.0448.10 22.75

59.16 15.81 19.72 18.39 18.8263.6758.16 58.90การเขรยน  100.00 63.67 18.39 59.45 19.2263.67 18.39

70.97 29.01 31.82 27.55 31.5478.8568.59 68.69การฟตง การดด และการพดด  100.00 78.85 27.55 70.46 31.2578.85 27.55

39.25 16.15 22.34 22.90 22.3741.7237.72 38.12หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 41.72 22.90 38.80 22.5741.72 22.90

36.56 29.76 30.10 31.92 29.9149.8441.10 41.26วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 49.84 31.92 42.76 30.4949.84 31.92

สาระทรทโรงเรรยนควรเรคงพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวคาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกค

1.) วรรณคดรและวรรณกรรม

2.) การอคาน

3.) การเขรยน

วตนทรท 09/05/2022 14:49:03



หนนา 2/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1010010008 ประถมนนทรร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คคาสถตตตแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กรรงเทพมหานคร

วตชา : ภาษาอหงกฤษ (63)

(Mode)
ฐานนตยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสรด

(Max.)
คะแนนสรงสรด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  31 *28.1340.02 14.99 90.63 15.63 40.63

ขนาดโรงเรรยน  134,436 28.1337.05 17.98 100.00 0.00 31.25

ทรทตตตงโรงเรรยน  28,369 31.2553.38 25.04 100.00 0.00 50.00

จตงหวตด  28,369 31.2553.38 25.04 100.00 0.00 50.00

สตงกตด  288,108 28.1335.46 16.55 100.00 0.00 31.25

ภาค  28,369 31.2553.38 25.04 100.00 0.00 50.00

ประเทศ  433,055 28.1339.22 19.77 100.00 0.00 34.38

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คคาสถตตตจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

39.44 16.14 18.71 26.20 17.2453.0636.15 34.52ภาษาเพนทอการสนทอสาร  100.00 53.06 26.20 38.38 20.5853.06 26.20

43.01 15.71 22.84 25.17 22.3851.8339.80 38.74ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 51.83 25.17 41.59 23.4951.83 25.17

38.71 30.35 29.57 34.21 28.4757.5337.83 35.69ภาษากตบความสตมพตนธธกตบชชมชน

และโลก

 100.00 57.53 34.21 40.31 30.9257.53 34.21

สาระทรทโรงเรรยนควรเรคงพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวคาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกค

1.) ภาษากตบความสตมพตนธธกตบชชมชนและโลก

วตนทรท 09/05/2022 14:49:03
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รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1010010008 ประถมนนทรร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คคาสถตตตแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กรรงเทพมหานคร

วตชา : คณตตศาสตรร  (64)

(Mode)
ฐานนตยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสรด

(Max.)
คะแนนสรงสรด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  31 33.1334.42 11.46 65.63 20.13 33.13

ขนาดโรงเรรยน  134,440 33.1335.54 13.13 100.00 7.13 33.13

ทรทตตตงโรงเรรยน  28,355 33.1341.31 16.78 100.00 7.13 39.63

จตงหวตด  28,355 33.1341.31 16.78 100.00 7.13 39.63

สตงกตด  288,128 33.1335.85 13.13 100.00 7.13 33.13

ภาค  28,355 33.1341.31 16.78 100.00 7.13 39.63

ประเทศ  433,026 33.1336.83 14.04 100.00 7.13 33.13

คคาสถตตตจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

28.70 15.77 17.55 20.50 17.6334.8429.39 30.14จตานวนและพรชคณนต  100.00 34.84 20.50 30.92 18.2734.84 20.50

41.26 16.55 16.91 19.96 16.8448.8043.25 43.17การวตดและเรขาคณนต  100.00 48.80 19.96 44.25 17.6048.80 19.96

34.15 25.29 25.73 27.54 25.7741.7334.19 34.16สถนตนและความนคาจะเปป น  100.00 41.73 27.54 35.50 26.2641.73 27.54

สาระทรทโรงเรรยนควรเรคงพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวคาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกค

1.) การวตดและเรขาคณนต

2.) จตานวนและพรชคณนต

3.) สถนตนและความนคาจะเปป น

วตนทรท 09/05/2022 14:49:03
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รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1010010008 ประถมนนทรร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2564

ฉบหบทรช 5 - คคาสถตตตแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กรรงเทพมหานคร

วตชา : วตทยาศาสตรร  (65)

(Mode)
ฐานนตยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสรด

(Max.)
คะแนนสรงสรด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  31 *17.5031.37 11.79 60.00 10.00 32.50

ขนาดโรงเรรยน  134,429 30.0033.66 11.87 97.50 0.00 32.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  28,367 35.0037.08 12.75 100.00 0.00 37.50

จตงหวตด  28,367 35.0037.08 12.75 100.00 0.00 37.50

สตงกตด  288,122 30.0033.68 11.80 97.50 0.00 32.50

ภาค  28,367 35.0037.08 12.75 100.00 0.00 37.50

ประเทศ  433,062 30.0034.31 12.09 100.00 0.00 32.50

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คคาสถตตตจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

38.31 23.75 24.40 24.92 24.4044.9840.67 40.70วนทยาศาสตรธชรวภาพ  100.00 44.98 24.92 41.48 24.5644.98 24.92

33.69 12.54 15.49 16.32 15.4437.8833.69 33.66วนทยาศาสตรธกายภาพ  100.00 37.88 16.32 34.44 15.7037.88 16.32

21.29 18.27 19.92 20.51 19.9828.7427.63 27.97วนทยาศาสตรธโลก และอวกาศ  100.00 28.74 20.51 28.04 20.0728.74 20.51

32.26 37.13 34.09 34.17 33.9438.5334.57 34.02เทคโนโลยร  100.00 38.53 34.17 35.08 34.0838.53 34.17

สาระทรทโรงเรรยนควรเรคงพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวคาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกค

1.) วนทยาศาสตรธโลก และอวกาศ

2.) วนทยาศาสตรธชรวภาพ

3.) เทคโนโลยร

4.) วนทยาศาสตรธกายภาพ

วตนทรท 09/05/2022 14:49:03



เปรียบเทียบผลสอบ RT  ปีการศึกษา 2562-2564 

 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

การอ่านออกเสียง 34.13 59.14 32.54 

การอ่านรู้เรื่อง 48.89 52.68 69.33 

 

 

เปรียบเทียบผลสอบ RT  ปีการศึกษา 2562-2564 
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ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ด้านคำนวณ 49.41 33.41 27.61 

ด้านภาษา 52.29 40.56 42.84 

 

 

เปรียบเทียบผลสอบ NT  ปีการศึกษา 2562-2564 
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เปรียบเทียบผลสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 - 2564 

กลุ่มสาระ/รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ภาษาไทย 47.06 56.46 48.31 

คณิตศาสตร ์ 30.65 31.79 34.42 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

34.02 39.17 31.37 

ภาษาอังกฤษ 30.33 45.38 40.02 

 

เปรียบเทียบผลสอบ  O-NET  ปีการศึกษา 2562 - 2564 
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