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  ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 160  
ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  10600  โทรศัพท์  0-2465-3300  
โทรสาร 0-2466-6990  อีเมล์ prathomthaweeta@hotmail.com 
เว็ปไซต์http://www.taweetha.ac.thโรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง ในพื้นที่ 2 ไร่  1 งาน 55 ตารางวา 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึน 
เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชสมบัติยืนยาวครบเป็นสองเท่าของรัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  พระ
บรมอัยกาธิราช  โดยทรงชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในให้ทรงบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียน  เพ่ือเป็น
อนุสาวรีย์ถวายแด่สมเด็จพระบรมอัยกาธิราชเจ้า  ในการสร้างโรงเรียนได้มอบให้พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นปราบ
ปรปักษ์  เป็นแม่กองจัดสร้างเป็นอาคารตึก  2  ชั้น  จากเงินบริจาค  33,484  บาท  30  อัฐ   แต่การก่อสร้าง
เป็นไปอย่างล่าช้า  เงินบริจาคที่ใช้สร้างไม่เพียงพอ  กระทรวงธรรมการจึงได้จัดงบประมาณสมทบให้อีก 7,307 
บาท  จนสามารถเปิดเรียนครั้งแรกได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2445 ชื่อ “โรงเรียนทวีธาเศก” 

โรงเรียนทวีธาภิเศก  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยดีตลอดมา  จนมีนักเรียนมากข้ึนสถานที่ 
เรียนจึงคับแคบแออัด  ทางราชการจึงสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในบริเวณท่ีดินของวัดนาคกลางเมื่อ  
พ.ศ. 2494  โดยย้ายเอานักเรียนชั้นมัธยมปลายไปเรียน  ส่วนมัธยมต้นยังคงให้เรียนที่อาคารเรียนที่วัดอรุณ
ราชวราราม  จนถึง พ .ศ. 2503 ได้ย้ายออกไปเรียนที่วัดนาคกลางทั้งหมด อันเป็นโรงเรียนทวีธาภิเศกใน
ปัจจุบันนี้นั่นเอง 

สำหรับอาคารเรียนหลังเดิม ณ วัดอรุณราชวรารามนั้น  กรมสามัญศึกษาได้ทำการเปิดสอนใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5  -  ป.7)  โดยเปิดสอนชั้น ป.5  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504  มี
นักเรียน 390 คน ครู 20 คนและให้ชื่อว่า "โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก"  เพ่ือทรงความหมายเดิมที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างโรงเรียนขึ้นมา  ณ  บริเวณ
แห่งนี้ 
 ต่อมาในปีการศึกษา 2521  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกได้เปลี่ยนแปลงการเปิดรับนักเรียนใหม่  ได้ทำ
การรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ชั้น ป.6  ตามหลักสูตรที่ราชการเปลี่ยนแปลงใหม่และในปีการศึกษา 
2522   ได้เปิดสอนเด็กเล็กอีก 1 ห้องเรียน  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523ได้โอนโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ขึ้นตรงต่อสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มสุโขทัย เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2546  ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.  ระเบียบราชการ
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กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  โดยมาตรา  63  มาตรา  64  ให้โอนโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก   สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่  5  ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่องให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2546 
 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  เปิดทำการสอนเป็น  2  ระดับ  คือ  ระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา (ป.1 –ป.6)  มีนักเรียนทั้งสิ้น 728 คน  ข้าราชการครู  24 คน  ครูจ้าง 8 คน ครูธุรการ 1 คน  
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 คน คนงาน  2คน และพ่ีเลี้ยง   6   คน   

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นอย่างดี และได้รับการ 
ประเมินผลจากสมศ. ดังนี้ 

ปี 2544 – 2548   การประเมิน สมศ.รอบที่ 1 (เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกที่ยังไม่ประเมิน 
ปฐมวัย  จะประเมินแต่ระดับประถมศึกษา)  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกผ่านการประเมิน   ในระดับ ดี 

 ปี 2549 – 2553   การประเมิน สมศ.รอบที่ 2 (เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกประเมินแยกระดับ  
ปฐมวัย  และประถมศึกษา)  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ทั้งระดับปฐมวัย  และประถมศึกษาผ่านการประเมิน   
ในระดับ ดี 
  ปี 2554 – 2558   การประเมิน สมศ.รอบที่ 3 (เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกประเมินแยก
ระดับ ปฐมวัย  และประถมศึกษา)  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกทั้งระดับปฐมวัย  และประถมศึกษาผ่านการ
ประเมิน   ในระดับ ดี 

โดยในปีการศึกษา 2555  ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดการสอนในระดับ 
อนุบาล 3 ขวบในปัจจุบัน 
 

แผนที่โรงเรียน 
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ความหมายของดวงตราทวีธาภิเศก 

 
 ทวีธาภิเศกหมายถึงพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลย์ราชสมบัติได้เป็นเวลานานถึง 2 เท่าของรัชกาลที่ 2 (สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้า) และ
รัชกาลที่ 4 (สมเด็จพระบรมชนกนาถ) 
 ดวงตราทวีธาภิเศกมีเครื่องหมายตามที่ปรากฏ ดังนี้ 
 พระอุณาโลมภายใต้พระอุณหิสหมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 พระเก้ียว (พระจุลมงกุฎ)  หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ครุฑจับนาคหมายถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
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 พระแสงขรรค์และธารพระกรไขว้หมายถึง  ความเป็นมหากษัตริยาธิราช โดยสมบูรณ์   
เนื่องจากเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์สำคัญ 
 สายสังวาล  ซึ่งเป็นสายสร้อยรูปดอกประจำยามหมายถึง  ความเป็นสิริมงคล 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
“พัฒนาความคิด  จิตสำนึกความเป็นไทย  ปรับตัวได้ทุกสังคม” 

 
 

คำขวัญประจำโรงเรียน 
“งามจรรยา รักสามัคคี มีวินัย ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง” 

 
อัตลักษณ์สถานศึกษา 

“เรียนดี  มีมารยาทงาม” 
 
 

เอกลักษณ์สถานศึกษา 
“ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย” 

 
 

2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
1)  ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายกฎทบวง    รัตนผลที   โทรศัพท์  09-976-0943อีเมล์  วุฒิการศึกษา

สูงสุดครุศาสตรบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  13 พฤศจิกายน 2558  
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1  ปี  4 เดือน 
 
 
 
 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่10  มิถุนายน  พ.ศ. 2559) 

1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  728  คน 
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

อนุบาล 3 ขวบ 2 27 21 48 24 
อนุบาล 1 3 54 38 91 30 
อนุบาล 2 2 30 24 54 27 

รวม 7 111 82 193  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 56 47 103 34 
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ระดับชั้น 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 20 34 84 42 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 44 33 77 25 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3 66 99 105 35 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2 56 21 77 28 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 54 35 89 29 

รวม 16 326 209 535  
รวมทั้งสิ้น 23 437 291 728  

 
(ข้อมลูนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559) 

ระดับชั้น 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

อนุบาล 3 ขวบ 2 26 20 46 23 
อนุบาล 1 3 54 37 91 30 
อนุบาล 2 2 30 24 54 27 

รวม 7 110 81 191  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 56 47 103 34 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 50 34 84 42 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 44 33 77 26 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3 66 39 105 35 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2 56 21 77 39 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 54 35 89 30 

รวม 16 326 209 535  
รวมทั้งสิ้น 23 436 290 726  

 
3) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัยหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)749  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
4) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  544  คน คิดเป็นร้อยละ  74.93 
5) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม92คน   คิดเป็นร้อยละ12.60 
6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
7) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ-คน   คิดเป็นร้อยละ- 
8)  จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  92 คน   คิดเป็นร้อยละ12.63 
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9)  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  -  
10)  สถิติการขาดเรียนเฉลี่ยวันละ  15  คน   คิดเป็นร้อยละ  2.04 
11)  จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
12)  จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  อ.2 จำนวน  54คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
  ป.6 จำนวน89 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
13)  อัตราส่วนครู : นักเรียน =    1  :30 
   ระดับปฐมวัย   1  :27 
   ระดับประถมศึกษา 1  :31 
14) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ730คน  คิด

เป็นร้อยละ 100 
15)  จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 726 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
16)  จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  726  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
17)  จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมภายในประเทศ 726 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
18)  จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 

726 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
19) จำนวนนักเรียนทีผ่่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  

726 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
20) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดใน

หลักสูตรสถานศึกษา 726 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 4.1ครูประจำการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา/
ปี 

1 นายกฎทบวง  รัตนพลที 56 37 คศ.3 ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

- 20 

2 นางศุภลักษณ์  อภิหกิจ 56 27 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ป.2 
สังคม ป.3 

20 

3 นางมนัสนันท์  ค้ำชูสิทธิผล 51 10 คศ.2 ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

อังกฤษป.1-6 20 

4 นางธวัลพร  ศรพรหมฉาย 60 37 คศ.3 ศษ.ม บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.3 
ประวัติ ป.3/3 

20 

5 น.ส.พรทิพย์  รวมทรัพย์ 60 35 คศ.3 กศ.บ. สังคม,วิทย์ ภาษาไทย/
คณิต/วิทย์/

สังคม/ประวัติ 
ป.4 

20 

6 นางวิภา  มูลบรรจง 54 28 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต ป.6 20 

7 นางมานิตา    ใจแจ้ง 59 36 คศ.3 ค.บ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย/
คณิต/วิทย์/

สังคม/ประวัติ 
/กอท ป.1 

20 

8 นายพัลลภ  สัตยานุกูล 59 37 คศ.2 กศ.บ. ศิลปศาสตร์ ศิลปะป.1-6 20 

9 นายไชยา  ดีชัยยะ 60 35 คศ.2 ศษ.บ. สุขศึกษา พลศึกษา/ 
สุขศึกษา ป.1-3 

20 

10 น.ส.ขนิษฐา รัตนวารินทร์ 58 25 คศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย/
คณิต/วิทย์/

สังคม/ประวัติ 
ป.4 

20 

11 น.ส.ทิวาวรรณ สังข์ภิรมย ์ 33 7 คศ.1 กศ.ม. การศึกษา อนุบาล 20 
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ปฐมวัย 

12 นางสุกฤตา  ชัยวิเศษ 48 6 คศ.1 ศษ.บ.. ประถมศึกษ
า 

ภาษาไทย/
คณิต/วิทย์/

สังคม/ประวัติ 
/กอท ป.1 

20 

13 น.ส.วาสนา  ปั้นไล้ 37 6 คศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิตป.2,5 20 

 
 4.1ครูประจำการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา/
ปี 

14 น.ส.ปวีณา  กองสุข 30 5 คศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

อังกฤษป.2-3 20 

15 น.ส.สุพัฒตา   สมเกศ 35 4 คศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

อังกฤษป.1,3 
ประวัติ ป.3 

20 

16 น.ส.วรัญญา วงศ์สุวรรณ 35 4 คศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

วิทย์ ป.5-6 20 

17 น.ส.สุริศา  วารุณ 28 3 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 20 
18 น.ส.อัจฉรา  วันศรี 38 3 คศ.1 ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 
อนุบาล 20 

19 น.ส.สุพัตรา  คงพิรุณ 32 2 คศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิต /วิทย์ ป.3 20 

20 น.ส.วันเพ็ญ  กุลด้วง 31 1 คศ.1 ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน

ภาษาอังกฤษ 

วิทย์ ป.4 
อังกฤษ ป.4-5 

20 

21 น.ส.สุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 31 1 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย/
สังคม ป.2 

20 

22 นายโสฬส  ลีลาศวัฒนา 30 1 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ อังกฤษ
เทคโนโลยี ป.1-6 

กอท ป.3 

20 

23 นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์สีตา  4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทย์ ป.1 
ประวัติ ป.2

20 
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คณิต ป.3,4 
24 นางสาวเจนจริรา  

ประภาสะวัติ 
 2 

เดือน 
ครูผู้ช่วย ค.บ. สุขศึกษา กอท 

ป.1,2,4,5,56 
20 

  
 จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.83 

 จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด1 คนคิดเป็นร้อยละ 4.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์สอน
(ปี) 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา/
ปี 

1 นายทรงฤทธิ์ พรประภา 40 11 วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

สุขศึกษา/ 
พลศึกษา ป.4-6 

20 

2 นางสีฟ้า  ชุณหรัต 57 40 ค.บ. คหกรรมฯ ภาษาไทย/
คณิต/วิทย์/

สังคม/ประวัติ 
/กอท ป.1 

20 

3 น.ส.อรชุมา วานิชวรรณ์ 37 7 นศ.บ 
ป.บัณฑิต 

นิเทศฯโฆษณา 
วิชาชีพครู 

อนุบาล 20 

4 นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 36 10 ศษ.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ป.1-6 20 

5 นางอรวรา   มูลน้อย 55 29 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 20 

6 น.ส.วันวิษาบุบผาสอาด 31 5 ศษ.บ. นาฎศิลป์ อนุบาล 20 

7 น.ส.พิมฤทัย  เถาเบา 27 3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 20 

8 นางภาวินี   เลี้ยงรักษา 61 21 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย  
ป.4-5 

20 
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9 พระปลัดกฤษฎิ์มงคล 42 6 ศศ.ศ. ศาสนศึกษา สังคมป.5-6  

 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก5คน  คิดเป็นร้อยละ 62.50 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 

5.  ข้อมูลอาคารสถานที่  
  โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน 4 หลัง  ได้แก่  อาคารเรียน 2 หลัง  อาคาร
สำนักงาน 1 หลัง  และอาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง 
  โรงเรียนมีห้องเรียนทั้งหมด  23 ห้อง  ดังนี้  อนุบาล  จำนวน 7ห้อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 .
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 - 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่  6ชั้นละ 3 ห้อง , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นละ 2 ห้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
ประเภทรายได้ จำนวน (บาท) ประเภทรายจ่าย จำนวน (บาท) 

- เงินอุดหนุนรายหัว 
- เงินงบประมาณ 
- เงินบำรุงการศึกษา 
- เงินบริจาค 

1,280,100.- 
849,833.00.- 

1,628,804.45.- 
467,178.00.- 

- งบดำเนินงาน 
- งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 

3,915,918.05 
4,262,557.02 

 

รวมรายรับ 8,525,915.45.- รวมรายจ่าย 8,178,475.07.- 
 

งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 45.93  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 54.07  ของรายรับ 
 

7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างหน่วยงานของกองทัพเรือ  บริเวณรอบชุมชนมีสถานที่สำคัญคือ  กองทัพเรือ   
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วัดอรุณราชวราราม  ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  พระราชวังเดิมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น
กรุงธนบุรี  แต่ในปัจจุบันเป็นส่วนราชการของกองทัพเรือ สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีความเข้มแข็ง ได้แก่ 
ชุมชนปรกอรุณ ที่อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี   
นอกจากนี้เขตบางกอกใหญ่จัดงานสงกรานต์ และงานลอยกระทงร่วมกับชุมชน วัดอรุณราชวราราม  และ
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
 2) สภาพความเป็นอยู่ของผู้ปกครองนักเรียน  ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  รายได้ต่อครอบครัวอยู่
ระหว่าง  7,000 – 25,000  บาทต่อเดือน  มีอาชีพรับราชการทหาร  โดยเฉพาะทหารเรือ ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้การสนใจดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น 95.00%    และศาสนาอิสลาม   คิดเป็น5.00% 

3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โอกาส 

1. การเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนทวีธาภิเศก  ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในฝั่งธนบุรี  ทำ
ให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และมีศิษย์เก่าจำนวนมากที่มีชื่อเสียง  และประสบความสำเร็จใน
การศึกษา 

2.  โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้หน่วยงานของทหารเรือหลายกรม เช่น กองทัพเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ 
กรมช่างโยธาทหารเรือ ฯลฯ ดังนั้นข้าราชการและลูกจ้างส่วนหนึ่งมักจะนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเพ่ือความ
สะดวกในการรับส่งบุตรหลาน และโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากทหารเรือค่อนข้างดี เช่นการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ การดูแลด้านจราจรหน้าโรงเรียนโดยกรมสารวัตรทหารเรือ 
และการรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าของทหารเรือ 

3. สภาพชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  ได้แก่  วัดอรุณราชวราราม  ศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พระราชวังเดิม  เป็นต้น  ทำให้มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเป็น
ประโยชน์กับนักเรียนในด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีแต่เดิมเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนาน ผู้คนส่วนหนึ่งที่มีฐานะดีได้อพยพออกไปทำให้คนที่อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจาก
ต่างจังหวัด 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสามารถที่หลากหลายอาชีพ  หากโรงเรียนต้องการขอความร่วมมือให้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียนมักจะได้รับความอนุเคราะห์ 

5. สภาพการเมือง  อยู่ในเขตการปกครองของเขตบางกอกใหญ่  การเมืองท้องถิ่นมีการจัดตั้งเป็น
ชุมชนและมีประธานชุมชนคือ นายฉัตรชัย ทองสวัสดิ์ (เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาฯของโรงเรียนด้วย)
คณะกรรมการชุมชนมีความเข้มแข็ง  และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชนมีผู้ว่างงาน
จำนวนน้อย   

6. โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา เช่น โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและอยู่ใกล้เคียง โรงเรียนเหล่ านี้ให้สิทธิกับนักเรียนโรงเรียนประถมทวีธา
ภิเศกที่เรียนอยู่ตั้งแต่ชั้น ป.4 – 6 เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

7. คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและศิษย์เก่าให้การสนับสนุนในด้านทุนการศึกษาค่อนข้างดี 
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ข้อจำกัด 
1. สถานที่ตั้ งโรงเรียนค่อนข้างคับแคบ เป็น พ้ืนที่ที่มีด้านยาวมากกว่าด้านกว้างถึง 7 เท่า 

โดยประมาณ ไม่มีโอกาสขยายโรงเรียน พ้ืนที่ขนานไปกับกำแพงเก่าแก่ของวัดที่ชำรุดทรุดโทรม ด้านหนึ่งอยู่ติด
ซอยวังเดิม 8 และ 10 ด้านข้าง ๆ เป็นที่อยู่อาศัยแบ่งให้เช่า และผู้เช่าที่วัดเก่าแก่ ซึ่งติดกับคลองวัดอรุณ ซอย
วังเดิม 8  ท้ายซอยเป็นท่าเรือข้ามฟาก คิวรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ทำให้มีผู้คนพลุกพล่าน และโรงเรียนถูกแบ่ง
ออกเป็นสองบริเวณโดยถนนเล็กๆ ซึ่งทางวัดอรุณฯ แบ่งให้เป็นทางเดินสาธารณะ  นักเรียนไม่มีสถานที่ออก
กำลังกายอย่างพอเพียง  และโรงเรียนไม่สามารถขยายความสูงของอาคารเรียนได้  เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้
สถานที่สำคัญคือ  วัดอรุณราชวราราม  ดังนั้นการก่อสร้างอาคารจึงเป็นหลายชั้นไม่ได้ 

2. การคมนาคมไม่สะดวก  เดิมถนนด้านหน้าโรงเรียนคือ ถนนอรุณอมรินทร์ แต่ปัจจุบันกลายเป็น
ถนนวังเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทำให้รถประจำทางที่เคยผ่านลดจำนวน 
อีกท้ังการเปลี่ยนเส้นทางของรถประจำทางสาย 57 และการจราจรค่อนข้างติดขัดในช่วงเช้า 

3. การมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวนมากอยู่ใกล้เคียง ทั้งเอกชนและราชการ ซึ่งในระยะ
โดยประมาณ 2 กิโลเมตร มีสถานศึกษามากกว่า 10 แห่ง และอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้มีจำนวน
นักเรียนลดลงด้วย อนึ่ง สถานศึกษาของในสังกัดของกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายในการเรียนต่ำกว่าโรงเรียน
ประถมทวีธาภิเศก เพราะได้รับการอุดหนุนจากราชการจึงไม่เก็บค่าบำรุงการศึกษา 

4. สภาพเศรษฐกิจ คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง มีฐานะไม่ดีนัก มีการประกอบ
อาชีพค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ บางส่วนมีอาชีพ
รับจ้าง ข้าราชการ และลูกจ้างของทหารเรือ สภาพการถือครองที่ดินรอบๆ โรงเรียนเป็นที่ดินของวัดอรุณฯ คน
ในชุมชนเกือบทั้งหมดเป็นผู้เช่าที่ดินของวัดฯ ในชุมชนมีปัญหาสารเสพติด และการลักทรัพย์ 

5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างน้อย การเก็บค่าบำรุงการศึกษาต้องเก็บในจำนวนเงินที่ต่ำ
ที่สุดเพ่ือไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อน แต่ก็มีผู้ปกครองบางรายที่ขัดสนบ้างโรงเรียนต้องช่วยเหลือ ในส่วนการ
บริจาคเงินทั่วไปสนับสนุนเงินให้กับโรงเรียนไม่มากนัก แต่ก็มีศิษย์เก่า ผู้อุปการะอ่ืนๆ ช่วยสนับสนุนเป็น
เจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

8.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกจัดสอนระดับปฐมวัย คือ อนุบาลปีที่ 1 และ 2 โดยยึดหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
ใช้เวลาตลอดหลักสูตร  2  ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโดยกิจกรรม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ  กิจกรรม
เสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา  สัดส่วนของเวลาที่ใช้ใน
กิจกรรมแต่ละด้าน แต่ละวัน จัดให้ยืดหยุ่นตามความสนใจของนักเรียน ในแต่ละวัน  จัดให้ครบทั้ง 6 กิจกรรม 
ใช้เวลาเรียนวันละประมาณ 4 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง 

หมายเหตุจำนวนชั่วโมงท่ีใช้จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ    800   ชั่วโมง 
และจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาใน               

ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนได้จัดโครงสร้างหลักสูตร  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 

หลักการ 
การอบรมเลี้ยงดูและ 
ให้การศึกษา 
พฒันาเด็กทุกดา้น 

ยึดเด็กเป็นศูนยก์ลาง 
ใชกิ้จกรรมบูรณาการ 
ผา่นการเล่น 

พฒันาให้เด็ก 
มีความสุข 
ในปัจจุบนั 

สร้างพ้ืนฐาน 

การเป็นพลเมือง 
ท่ีมีคุณภาพ 

จุดมุ่งหมาย คุณลกัษณะตามวยั  4ดา้น 

โครงสร้าง 

เน้ือหาและแนวคิด 
- ตวัเรา 
- ครอบครัว 
- โรงเรียนของเรา 
- บุคคลต่างๆ 

- วนัส าคญั 

- ธรรมชาติรอบตวัเรา 
- อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

- คมนาคม 

- ส่ิงต่างๆรอบตวั 
 

ประสบการณ์ส าคญั 

- การส่ือความคิดที่เป็นการกระท า 

- การใช้ภาษา 

- การเรียนรู้ทางสังคม 

- การเคล่ือนไหว 

กิจกรรม
สร้างสรรค์

พฒันา

กิจกรรมพฒันา 
อารมณ์-จิตใจ 

กิจกรรมพฒันา 
สังคม 

กิจกรรมพฒันา 
สติปัญญา 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก พุทธศักราช 2559 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช   2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน 
 ระดับประถมศึกษา 

 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
   ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
   คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
   วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม                         
และการดำเนนิชีวติในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ 

- ภูมิศาสตร์ 

 
40 
 
 

80 
 
 

 
40 
 
 

80 
 
 

 
40 
 
 

80 
 
 

 
40 
 
 

80 
 
 

 
40 
 
 

80 
 
 

 
40 
 
 

80 
 
 

  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
  การงานอาชีพและ เทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
  ภาษาตา่งประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
*กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 260 260 260 260 260 260 

1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2.  ลูกเสือ – เนตรนาร ี 30 30 30 30 30 30 
3.  กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
4.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
5. กิจกรรมท่องศัพท์ 40 40 40 40 40 40 
6. กิจกรรมอิสระ 40 40 40 40 40 40 
7. กิจกรรมธรรมะ 40 40 40 40 40 40 
8.  อังกฤษเพื่อเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 

*รายวิชาเพิ่มเติม 80 ชั่วโมง 
1.  หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 ชั่วโมง/ปี 
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9. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1)  ห้องสมุดมีขนาด 60 ตารางเมตร มีหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดประมาณ 3,500 เล่ม นักเรียน
สามารถสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบสืบค้นจากคอมพิวเตอร์   

จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  เฉลี่ย 200 คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 34.43  ของ
นักเรียนประถมศึกษาท้ังหมด   

2) ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน 1ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน 2ห้อง 
ห้องสมุด  จำนวน 1 ห้อง 
ห้องพยาบาล   จำนวน 1 ห้อง  
ห้องประชุม    จำนวน 2 ห้อง   
ห้องจริยศึกษา    จำนวน 1 ห้อง  
ห้องดนตรีไทย   จำนวน 1 ห้อง  
ห้องศิลปะ  จำนวน 1 ห้อง 
ห้องศูนย์สื่อ  จำนวน 1 ห้อง 

3) คอมพิวเตอร์ จำนวน 63 เครื่อง (แบบพกพา 2 เครื่อง) 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 26 เครื่อง 
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 30 เครื่อง 
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  (นอกเวลาราชการ) ในปีการศึกษานี้เฉลี่ย 49 คน ต่อวัน

คิดเป็นร้อยละ 9.02  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 7 เครื่อง 
แท็บแล็ต62 เครื่อง  

4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องวิทยาศาสตร์ 
2. ห้องศูนย์สื่อ 
3. สวัสดิการร้านค้า 
4. ห้องคอมพิวเตอร์ 
5. ห้องพยาบาล 
6. ห้องศิลปะ 
7. ห้องจริยศึกษา 
8. ห้องดนตรี 
9.  ห้องสมุด 

400 ครั้ง/ปี 
100 ครั้ง/ปี 
400 ครั้ง/ปี 
600 ครั้ง/ปี 

เปิดบริการทุกวันทำการ 
600 ครั้ง/ปี 
600 ครั้ง/ปี 
600 ครั้ง/ปี 

เปิดบริการทุกวันทำการ 
 

 
 

 
5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดอรุณราชวราราม 
2. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  อพวช 
3. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

2 ครั้ง/ปี : ห้อง 
1  ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

 
6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ ครู นักเรียน ใน

ปีการศึกษานี้ 
 6.1 คุณศุภิจ มงคลศิลป์ให้ความรู้เรื่องดนตรีสากล (วงดุริยางค์) ให้กับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน 120 ครั้ง/ปี 
 6.2 พระอาจารย์จากวัดอรุณราชวราราม  จำนวน 6 รูป  ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา  ให้กับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6จำนวน 324 ครั้ง/ปี 
 6.3 พระกฤษฏิ์มงคล  ฐิตมงฺคโล  ให้ความรู้เรื่องสังคม และประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6จำนวน 120 ครั้ง/ปี 
    6.4 คุณฐิตยา   กาญจนผลินให้ความรู้เรื่องขับร้องประสานเสียงให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี

ในชั่วโมงชุมนุม 
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10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่นปีการศึกษา  2560 

ผลงานดีเด่นปีการศึกษา  2560 
ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
1. นางสาวปวีณา  กองสุข ครูดีศรีประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นักเรียน 
1. เด็กชายวศิน  นาคทองพริ้ง 
ครูฝึกสอน 
1. นางสุกฤตา  ชัยวิเศษ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 11 
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66  

ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี 

1. เด็กชายวศิน  นาคทองพริ้ง 
ครูฝึกสอน 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
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1. นางสุกฤตา  ชัยวิเศษ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายชวโรจน์  ศรีบาง 
2. เด็กชายปุณณสิน  ชิตมีไชย 
3. เด็กหญิงอามีนา  รอดสมัย 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุพัฒตา  สมเกศ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภท

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายนภัสรพี  เจตน์อารี 
ครูฝึกสอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายพีรพัฒน์  นิลโกศล 
ครูฝึกสอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายกนก  หงษา 
2. เด็กชายวุฒิชัย  ใจนวล 
ครูฝึกสอน 
1. นายพัลลภ  สัตยานุกูล 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 

 ป.1-ป.3 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

1. เด็กหญิงศรัญญา   
เจริญยนต์วัฒนา 
2. เด็กหญิงอินทิรา  ใจซื่อ 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  

กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายธนวัฒน์  ผลอำไพ 
ครูฝึกสอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายวรัญญู  โชติสุวรรณกุล รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 สำนักงานเขตพ้ืนที่
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ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 

การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงสิริพร  ศาสตร์พงษ์ 
2. เด็กหญิงสุรดาปราศจากอิทธพิล 
ครูฝึกสอน 
1. นายพัลลภ  สัตยานุกูล 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 

ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงปภาวรินท์ โควินทะสูต 
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธงไชย์ 
3. เด็กหญิงอุษณีย์  เล็กแหลมคม
ครูฝึกสอน 
11. นายโสฬส  ลีลาศวัฒนา 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่อง

เคียง ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายชญานนท์  จรเกตุ 
2. เด็กชายชยังกูร  จีบจอหอ 
3. เด็กชายภานุเดช  เรืองทอง 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวขนิษฐา รัตนวารินทร ์

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 26 
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีวิสุทธิกุล 
2. เด็กชายวิชยุตม์  ศิมาลัย 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 
2. นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 22 
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

1. เด็กชายชนะมนต์  ทานุมา 
2. เด็กหญิงธัญชนก  เอ่ียมอักษร 
3. เด็กชายสิทธินนท์   จริยะพงศ์ 

รางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท

บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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ครูฝึกสอน 
1. นางวิภา  มูลบรรจง 
  

ประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 
1. เด็กชายคณิศร  เอโกบล 
2. เด็กชายธนดล  อุทาวงค์ 
3. เด็กหญิงธนัญญา  ขุนพิทักษ์ 
4. เด็กชายปัณวัฒน์  เพลิดนอก 
5. เด็กหญิงฟารีดา  เนระภู 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวพัชรี  ศรีรัชวงษ ์
2. นางสาวชไมพร  วานิชวรรณ์ 
  

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 7 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายกษฌา  ตั้งศิริกุลพร 
2. เด็กชายอภิรักษ ์ โพธิ์ประสิทธิ์ 
ครูฝึกสอน 
1. นางศุภลักษณ ์ อภิหกิจ 
  

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 9 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล  

ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงณัฏฐินี  วงศ์สุวรรณ 
2. เด็กชายณัฐพงศ ์ วัฒนานุกิจ 
3. เด็กหญิงนิศาชล  เจนจัดการ 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุพัตรา  คงพิรุณ 
2. นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 23 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

(Science Show) ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงขัตติยา  ภิรมย์นิล 
2. เด็กชายพัฒน์  ศรีโพธิ์กลาง 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 
2. นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 26 
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงรพีพร  สุทธิกุล 
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีหงษ์ 
3. เด็กชายอติวิชญ์  พรมสมบัติ 
ครูฝึกสอน 
1. นางอรวรา  มูลน้อย 

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 29 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

ปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

1. เด็กหญิงขวัญพิมลศิริ  เอ่ียม
อักษรครูฝึกสอน 
1. นางธวัลพร  ศรพรหมฉาย 
  

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 46 
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายสุชานันท์  แก้วหยก 
2. เด็กชายอติวัณณ ์ พรมสมบัติ 
3. เด็กหญิงโนะอะ  ทะคะฮิชิ 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวพิมฤทัย  เถาเบา 
  

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 49 
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายปุญญภัทร  คำสี 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาววาสนา  ปั้นไล ้
  
  

รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 9 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  

ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงภูริชญา  สวนสวัสดิ์ 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ 
  

รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 63 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายวุฒิชัย  ใจนวล 
ครูฝึกสอน 
1. นางธวัลพร  ศรพรหมฉาย 
  

รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 67 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
ปีการศึกษา 2559 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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10.2งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

1 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้ เรียนให้สู งขึ้นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

1.ดำเนินการตาม
กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน 8 
กลุ่มสาระ และสาย
ชั้นปฐมวัย 
2.กิจกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์ 
3. กิจกรรมแข่งขัน
ทางวิชาการ 
4. กิจกรรมตลาด
นัดวิชาการ 

1 นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
2.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 มี
ความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 
3. ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-
net, NT, LAS ของ
โรงเรียนสูงขึ้น 
4. โรงเรียนมีการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
ถนนสายวิทย์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนคิดเป็น  ทำ
เป็น  แก้ปัญหาเป็น 
2. เพ่ือให้นักเรียนฝึก 
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือให้นักเรียนรวบรวม
ผลงานทางวิทยาศาสตร์มา
แสดง รู้จักวางแผนอย่างเป็น
ระบบ 
4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำ
ประสบการณ์ไปใช้
ชีวิตประจำวัน 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค่ายวิทยาศาสตร์ 
2. สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษาดูงานภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น และ 
สิ่งแวดล้อม 
4. นักทดลองรุ่น 
เยาว์ 
5. ยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์พัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอน 
6. จัดซื้ออุปกรณ์  
สื่อทางวิทยาศาสตร์ 

1. นักเรียนร้อยละ  80  
รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนร้อยละ  90  มี
แฟ้มสะสมงาน 
(Port folio) 
 3. นักเรียนร้อยละ  80  มี
พัฒนาการ อัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนที่สูงขึ้น และ
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เก่ง  ดี  
และมีความสุข 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

3 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
เพ่ิมความรู้สู่  
O-NET 

1.เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการสอบ O-NET ของ
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6   
2. เพ่ือสร้างความตระหนักให้
นักเรียนเห็นความสำคัญของ
การสอบ O-NET 
3. เพ่ือแสดงความชื่นชม ยินดี 
และเป็นขวัญกำลังใจให้กับ
นักเรียนที่ได้คะแนนผลการสอบ

จัดติวO-NET นักเรียนระดับชั้น ป.6 มี
คะแนนผลการสอบสูงกว่า
เกณฑ์ 
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สูงสุดในแต่ละรายวิชา 

4 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย 

1 เพ่ือให้รู้จักการตั้งคำถามและ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  และ
มีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียน 
2 เพ่ือให้มีนิสัยรักการอ่าน  
และสามารถแสวงหาความรู้
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต่างๆ รอบตัว  และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แบ่งปันและเติมเต็มเพ่ือการ
เรียนรู้  ซึ่งกันและกัน 
4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุป
ความคิด และจัดประเด็น
องค์ประกอบ และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความ
คิดเห็นของตนเองได้ 
5 เพ่ือให้นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ความภาคภูมิใจ 
6 เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้อง เหมาะสม
กับระดับชั้น 
 

1. วันสุนทรภู ่
2. วันภาษาไทย 
3. วันแม่แห่งชาติ 
4. วันพ่อแห่งชาติ 
5. อ่านเขียนเรียนรู้
คำ 
6. อาขยาน ทำนอง
เสนาะ 
7. ภาษาไทยวันละ
คำหน้าเสาธง 
8. โครงงาน ป.1-ป.
3   
(คำยากคำพ้ืนฐาน) 
9.  โครงงานป.4-ป.
6   
(คลังคำศัพท์) 

1. ครูจัดกิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน เสาะแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ
รอบตัว สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเป็นกลุ่มได้ 
ร้อยละ 95 
3. นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองได้ ร้อยละ 95 
4. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
เหมาะสม ร้อยละ 85 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

5 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6 ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคโนโลยี และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6 ทุกคนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิดและสามารถ
นำไปใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจำวัน 

1. จินตคณิต 
2. ค่ายคณิตศาสตร์ 
3. พัฒนาการคิด
ด้วยเกม 
4. คณิตศิลป์ 
5. คณิตคิดเร็ว 

1. นักเรียนอย่างน้อย ร้อย
ละ 85 มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
คิดและสามารถนำไปใช้ใน
การแก้ปัญหา
ชีวิตประจำวัน 

6 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
ส่งเสริม 
ความสามารถ 
การแสดงออก 
ด้านศิลปะ  

1. ส่งเสริมความสามารถให้กับ
ผู้เรียนโดยตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจทักษะพ้ืนฐานในด้าน
ศิลปะ  
3. เพ่ือสร้างเสริมความสามัคคี 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการ
ทำงานเป็นทีม 
 

1. เส้นสายลาย
ศิลป์/ 
งานศิลปหัตถกรรม 
2. นิทรรศการ 
วิชาการ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้
แสดงออกงานด้านศิลปะ
ตามความถนัดและความ
สนใจได้อย่างน้อย 1 
กิจกรรม2. ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีความสามารถด้าน
ศิลปะ ได้ฝึกฝน
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
3. ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดแข่งขัน 

7 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมและคุณ
ลักษะอันพึง

1.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนสำนึกความ
เป็นไทยพัฒนาเด็กไทยอย่าง
ยั่งยืน 
3.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พบพระ  พบ
แพทย์  พบตนเอง 
3. คุณธรรมสำนึกดี 

1 นักเรียนมีวินัย ความ
รับผิดชอบ และ ปฏิบัติ
ตามระเบียบในระดับดี
ร้อยละ 80 
2  นักเรียนมีความซื่อสัตย์ 
สุจริตผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
ร้อยละ 85 
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ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

สำนึกความเป็นไทย 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

  4.เพ่ือพัฒนาจิตใจรู้การให้โดยที่
ไม่หวังผลตอบแทน 
5.เพ่ือให้นักเรียนรู้ทันข่าวสาร
เหตุการณ์บ้านเมืองและรับฟัง
ข่าวอย่างมีวิจารณญาณ 
 

4.  ส่งเสริม และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

3  นักเรียนมีความเมตตา
กรุณาและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด  
ร้อยละ 90 
4  นักเรียนมีพฤติกรรม
นิยมไทยเห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิใจใน
ความเป็นไทยผ่านเกณฑ์
ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
ร้อยละ 75 
5.  นักเรียนสอบผ่านการ
เทียบความรู้ธรรมศึกษา
ร้อยละ 65 
6. นักเรียนร้อยละ  90  
รู้จัก และปฏิบัติตนตาม
หลักประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
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8. โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
พัฒนาทักษะชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
ในการทำงาน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการและทำงานให้เสร็จ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต   สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 

1. สืบสาน
วัฒนธรรมไทยงาน
ฝีมือไทย 
2. สร้างสื่อ
มัลติมีเดีย3.  ค่าย
นัก ICT 
4. อบรม
คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

1. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
ทางการเรียนด้วยวิธีปฏิบัติ
อย่างมีขั้นตอนด้วยตนเอง  
ร้อยละ  80 
2. ผู้เรียนมีความขยัน 
หมั่นเพียร  อดทนในการ
ทำงานและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  ร้อยละ  85 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

9 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
การจัดการเรียน
การสอนแบบ BBL 

1.เพื่อให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1อ่านออก
เขียนได้ ใน  1ปี  
2. เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง  
 

กิจกรรมพลิก
กระบวนการเรียนรู้  
BBL 

ครูในโรงเรียนมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตาม
แนว  BBL ทุกคน 
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10 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
Spirit  of  ASEAN 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกให้
สูงขึ้น 
2. เพ่ือสนองต่อจุดเน้นและ
นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามกำหนด 
3. เพ่ือพัฒนาการการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

กิจกรรม
ภาษาอังกฤษวันละ
คำหน้าวันเสาธง 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ร้อยละ75 
2.นักเรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูดเขียน
หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ
ร้อยละ75 
3. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
ร้อยละ75 

11 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรมเทศกาลวัน
คริสต์มาส 
(Christmas’s 
Day) 
 

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
เทศกาลวันสำคัญของเจ้าของ
ภาษา  
2.เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ 
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และส่งเสริมเจต
คติท่ีดีงามต่อภาษาอังกฤษ 
3.เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหา
ความรู้จากการจัดกิจกรรม และ
เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนผู้ปกครอง ครูและ
นักเรียน4.เพ่ือจัดหาเงินเข้า
กองทุนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
 

กิจกรรมเทศกาล 
วันคริสต์มาส 
(Christmas’s 
Day) 
 

1.ผู้เรียนเข้าร่วมงาน
เทศกาลวันคริสต์มาสและ
เรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
ร้อยละ 100 
2.ผู้เรียนมีส่วนร่วม กล้า
แสดงออกและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง อยู่ใน
ระดับท่ีพึงพอใจร้อยละ 
80 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 
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  5.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 

  

12 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
Intensive English 
Camp 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4-6  ได้รับการ
พัฒนา ความรู้และทักษะ
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวนั  
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และมีเจตคติที่ดตี่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

1. เข้าค่าย
ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  
4-6 
 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมโครงการมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ  
 

.13 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรมธนาคาร 

โรงเรียนประถม 
ทวีธาภิเศก 

1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
รู้จักการประหยัดและออมเงินมี
เงินฝากธนาคาร 
2  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้
จ่ายของตนเองและครอบครัว 
 

ออมเงินกับธนาคาร
ออมสินเดือนละ
ครั้ง 

 1. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
หยอดกระปุกทุกวันอย่าง
น้อยวันละ 1 บาทนำฝาก
ธนาคารเดือนละ 30 บาท
เป็นอย่างน้อย 
2. นักเรียนจัดทำบัญชี
รายรับ – รายจ่าย และ
สรุปยอดทุกๆเดือน 

14 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
แข่งขันงานวิชาการ 

1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางวิชาการ
ศิลปะการแสดงและทักษะด้าน
วิชาชีพ 
2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้
นักเรียนแสดงความสามารถที่
เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ 
สุนทรียภาพด้านดนตรี – 
นาฏศิลป์  กีฬา ศิลปะ 
การแสดง  และสิ่งประดิษฐ์    

- จัดส่งนักเรียน
แข่งขัน ระดับ
โรงเรียน   ระดับ
ภาค ระดับเขต 
และระดับประเทศ 

1. นักเรียน  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา ทุก
คน ได้ร่วมกิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
2 คัดสรรกิจกรรมและ
ผลงานยอดเยี่ยม  ไปแสดง
แลกเปลี่ยนในเวทีระดับ
ภาค และระดับประเทศ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

  3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำเสนอผลงานของ
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

  

15 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
ตลาดนัดวิชาการ 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ทางวิชาการของครู   ผู้เรียน
ผู้ปกครอง  ชุมชน 
2. เพ่ือแสดงผลงานของผู้เรียน 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชน 

จัดกิจกรรมตลาด
นัดวิชาการ 

1. ครู ร้อยละ 100 มี
ผลงานเพ่ือนำเสนอในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
2. นักเรียน ร้อยละ 100 มี
ผลงานนำเสนอในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 

16 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 
2. เพ่ือให้มีสื่อ อุปกรณ์ที่เอ้ือ
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ ร่วม
กิจกรรมอย่างมีความสุข 

การพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน      
1 สื่อสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
   2 สื่อและ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
เครื่องดนตรีไทย , 
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์, 
เครื่องครัว ฯลฯ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา 
การเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ 100  มี
สื่ อ  อุ ป ก ร ณ์ ที่ เ อ้ื อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ท ำ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
นั ก เรี ยน ร้ อยละ  99  มี
ความคิ ดสร้ างสรรค์  มี
จินตนาการ ร่วมกิจกรรม
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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17 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
สายใยบัวบาน 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทาง
สมองกับการเรียนรู้ 
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมโดยลงมือปฏิบัติ
จริง 
3.  เพื่อส่งเสริมความกล้า
แสดงออก มีความมั่นใจ 
4. เพ่ือส่งเสริมการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

เปิดบ้านอนุบาล 
แหล่งเรียนรู้ตาม
ฐาน 

1. นักเรียนร้อยละ 100  
ได้ร่วมกิจกรรมตามฐาน
ครบ 4 ฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 100  
ได้ เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จริง ได้รับประสบการณ์
ตรง 
3 . นั ก เรียนร้ อยละ 95  
กล้าแสดงออก  มีความ
มั่นใจ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

    4 . นั ก เรียนร้ อยละ 99  
ร่วมกิจกรรมกับผู้ อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

18 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
บ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4  
ด้าน(ด้านร่างกาย  ด้านสังคม  
ด้านอารมณ์ และด้าน
สติปัญญา) 
2. เพ่ือส่งเสริมการคิด  สังเกต  
และสืบค้นข้อมูล 
3. เพ่ือฝึก และเตรียมความ
พร้อมในการใช้ประสาทสัมพันธ์
ทั้ง 5 
4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานจากประสบการณ์
ตรงผ่านการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ใหญ่ และกลุ่มย่อย 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ และกลุ่ม
ย่อย 
6. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี

กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

นักเรียนระดับสายชั้น
อนุบาลโรงเรียนประถม
ทวีธาภิเศก  จำนวน  205  
คน ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
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ความสุข ตรงกับความสนใจของ
นักเรียน 
7. เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านการแสดงออก 
8. เพ่ือให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน  ครู  และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

19 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนโรงเรียน 
ประถมทวีธา 
ภิเศก 
กิจกรรม 
ส่งเสริมอัตลัษณ์
สถานศึกษา 
 

1 เพื่อให้นักเรียนมีความ

รับผิดชอบ 

2 เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่รัก

ความสะอาด 

3 เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทที่

งดงาม 

 

* จัดรูปแบบการ
เรียนรู้และจัด
กิจกรรมฝึกทักษะ
ด้านต่างๆ  
มารยาททางกาย 
มารยาททางวาจา 
มารยาทในการเข้า
สังคม          

1. นักเรียนมีพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ด้านความรับผิดชอบ 
ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ด้านความสะอาด 
ร้อยละ 803. นักเรียนมี
พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ด้าน
มารยาท ร้อยละ 80 
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20 โครงการเด็กไทย 
สู่อาเซียน 

1  เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
2  เพ่ือให้ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3  เพ่ือพัฒนาการแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 

จัดกิจกรรมอาเซียน
ศึกษา 

1.นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2.นักเรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 
3.  ครูร้อยละ 100 
สามารถจัดการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนได้ 

21 โครงการท่องโลก
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย(ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น) 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่าย
ผู้ปกครอง  นักเรียน และครู ได้
มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 2. เพ่ือส่งเสริมความ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น 
- วัดอรุณราช 

วราราม 
- วังเดิม 
 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
2. นักเรียนน้อยละ 100 มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมท่องโลก
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

22 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

1.  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
หลากหลาย  เกิดความรู้  
ทักษะทั้งวิชาการและวิชาชีพ  
2.  ค้นพบความสนใจ  ความ
ถนัด  และพัฒนาความสามารถ
ของตนเอง   
3. นำความรู้และประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง 
และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้                          

1. กิจกรรมแนะ
แนวแนะนำ 
2. กิจกรรมชมรม 
3. กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี 
- วันสถาปนากอง
ลูกเสือ 
- วันมหาธีรราชเจ้า 
เนตรนารี ป.5-6 
 

1. ผู้เรียนร้อย 100 ได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเอง และความ
สนใจ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ทั้งในและนอก
โรงเรียน 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

  4.  พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  
ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  และ
เสริมสร้างคุณธรรม 

- การเข้าค่ายพัก
แรมของลูกเสือ 
4. จิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

3. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จัก
เสียสละ สร้าง
คุณประโยชน์แก่ส่วนร่วม 
สังคม ประเทศชาติ 
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5. ทัศนศึกษา
เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

23 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 
 

1. เพ่ือให้มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ  และออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 
2. เพ่ือให้รู้จักหลีกเลี่ยง  
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและลดความเสี่ยงต่อ
โรคภัย  อุบัติเหตุ 
3. เพ่ือให้มีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออก  ยกย่องให้เกียรติ
ผู้อื่น  และมีมนุษย์พันธ์ที่ดี 
4. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการดื่ม
นม และบริโภคอาหารคามหลัก
โภชนาการ 
5. เพ่ือฝึกความเป็นผู้นำ และผู้
ตามท่ีดี  สามารถเผยแพร่
เกี่ยวกับสิ่งเสพย์ติดทุกประเภท 

1.งานวันเด็ก และ
กีฬาสี 
2. งานพยาบาล 
3. งานประกัน
อุบัติเหตุ 
4.วันงดสูบบุหรี่โลก
และวันต่อต้าน
ยาเสพย์ติด 
5. ตัดผมทุกเดือน 
4.อาหารเสริม(นม) 
5. อาหารกลางวัน 
 

1.นักเรียนร้อยละ  100  มี
สุขภาพและสุขภาพจิตดี 
2.นักเรียนร้อยละ  85  
สามารถเล่นกีฬาไทย  
กีฬาสากล  เกมส์  และ
ปฏิบัติตามกฎกติกา 
3.นักเรียนร้อยละ  100  มี
ความรู้  และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากยาเสพย์ติดทุก
ประเภท 

24 โครงการส่งเสริม 
ประชาธิปไตยใน 
โรงเรียน 

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการรักษา
ไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน 
3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
 
 
 

1. รณรงค์ความมี
ประชาธิปไตย
ภายนอกโรงเรียน 
2. จัดการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน – 
กรรมการนักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มี
นิสัยรักความเป็น
ประชาธิปไตย  
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 
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กิจกรรม 
25 โครงการพัฒนา

ศูนย์สื่อปฐมวัยและ
สื่อสำหรับเด็ก
พิเศษ 

1.เพื่อให้ห้องศูนย์สื่อปฐมวัยมี
สื่อที่หลากหลายสอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมองของเด็ก
อย่างถูกต้องมีคุณภาพ พอเพียง
กับเด็กปฐมวัยทุกคน 
2.เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกอย่าง
สมดุล 
3.เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมในการสอน
สำหรับครูผู้สอน 
4.เพื่อให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ  ได้เกิดการ
เรียนรู้จากสื่อการสอนที่
เหมาะสม 

1. ซื้อสื่อการเรียนการสอน 
สำหรับเด็กพิเศษ  
2. จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
สำหรับเด็กปฐมวัย 
3. จัดสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 
 

1.ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
มีสื่อท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมองของเด็ก 
อย่างถูกต้องมีคุณภาพ
พอเพียงกับเด็กปฐมวัยทุก
คน 
 2.ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
จัดสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างสมดุล  
3. ครูผู้สอนทุกคนมีสื่อการ
เรียนการสอน และ
นวัตกรรมในการสอน 
4. นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษทุกคนได้เกิด
การเรียนรู้จากสื่อการสอน
ที่เหมาะสม 

26 โครงการการพัฒนา 
ครู และบุคลากรสู่
มืออาชีพ 

1. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพ่ือให้สร้างขวัญและกำลังใจ
ให้ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
4. เพ่ือจัดสรรงบประมาณจ้าง
บุคคลากรชำนาญการเฉพาะ
ทางในการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

2. การวัดผล
ประเมินผล 
3. หลักสูตร
สถานศึกษา 
4. แผนการจัดการ
เรียนรู้/แผน IEP 
5. การวิจัยในชั้น
เรียน 
6. การเลื่อนวิทย
ฐานะ 
7. วินัยและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องของ
ข้าราชการ 

1.  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ100
ได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

   8. แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
9. อบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน 
10. ค่าจ้างครู
บุคลากร 

 

27 โครงการพัฒนา 
ทักษะ 
การสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 
สำหรับครู และ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารครู
ผู้บริหารและบุคลากร 
2. เพ่ือสร้างโอกาสให้ครู
ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

จัดอบรมทักษะทาง
ภาอังกฤษ 

ครูผู้บริหารและบุคลากร 
ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

28 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน 
ปัจจัยพื้นฐานการ 
บริหารสู่ความเป็น 
เลิศ 

1.เพื่อจัดหาสาธารณูปโภคให้
เพียงพอในการให้บริการแก่
หน่วยงานตลอดปี  
2.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มีอายุใน
การใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่า 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้
สะอาด สวยงาม คงทน และ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 งาน
บริการวัสดุและ
ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 2 ค่า
สาธารณูปโภค 
กิจกรรมที่ 3 งาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กิจกรรม 5 รักษา
ความปลอดภัย 
(กล้องวงจรปิด) 
กิจกรรม 6 ติดตั้ง
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กิจกรรม 7 วารสาร 
สารสัมพันธ์ สทภ 
 
 

1) โรงเรียนมี
สาธารณูปโภคเพียงพอใน
การปฏิบัติงานตลอดปี  
2)อาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ร้อยละ 95 
3)โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อย
ละ  100 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

29 โครงการนิเทศ
ภายใน และ
ภายนอก 
 

1 เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน
ดำเนินการนิเทศภายในเพื่อ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน (O-
Net, NT) การอ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม 
จริยธรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2 เพื่อให้ครูผู้สอนขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-Net, NT) การอ่าน
ออก เขียน 
ได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม 
จริยธรรม ได้อย่างม
ประสิทธิภาพ 

การนิเทศ ติดตาม
การเรียนการสอน 

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100ได้รับ
การนิเทศการเรียนการ
สอน 
 

30 โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายในของ

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง  

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งงานระบบ
ประกันคุณภาพ

1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 100
มีความรู้เรื่องระบบประกัน
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สถานศึกษา 2.เพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพ พร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
และได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา 
3.เพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

การศึกษาของ
โรงเรียน 
2. การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. การนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ตาม กฎกระทรวงฯ 

คุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ี เป็นระบบ
ครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ 
2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100ได้รับ
การติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานระบบ 
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
พุทธศักราช 2553  
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

  4.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 
2553 

  

31 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร 
งบประมาณแบบ 
มุ่งเน้นผลงานตาม 
ยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือให้การรับ–จ่าย เงินทุก
ประเภทปฏิบัติได้เป็นปัจจุบัน
ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติ
ที ่
กระทรวงกำหนด 
2. เพ่ือให้การลงบัญชีทะเบียน

1. จัดทำแผน
งบประมาณ 
2. ควบคุมภายใน
สถานศึกษา 

1โรงเรียนมีการรับ–จ่าย 
เงินทุกประเภทปฏิบัติได้
เป็นปัจจุบันถูกต้องตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติที่
กระทรวงกำหนด 
2โรงเรียนมีการลงบัญชี
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คุมเงินคุมหลักฐานการขอเบิก
เงินต่างๆปฏิบัติได้เป็นปัจจุบัน
ถูกต้องตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่กระทรวงกำหนด 
3. เพ่ือจัดทำการควบคุมภายใน
ให้ถูกต้อง 

ทะเบียนคุมเงินคุม
หลักฐานการขอเบิกเงิน
ต่างๆปฏิบัติได้เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้องตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่กระทรวง
กำหนด 
3)โรงเรียนจัดทำการ
ควบคุมภายในให้ถูกต้อง 

32 โครงการส่งเสริม 
การบริหารอย่างมี 
ส่วนร่วม 

1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
บริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มี
การกระจายอำนาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษา 
2  เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้
หลักการมีส่วนร่วม 
3  เพ่ือให้มีคณะกรรมการ
สถานศกึษาร่วมพัฒนาโรงเรียน 
 
 
 
 
 

1.ประชุมกรรมการ
สถานศึกษา 
2.ประชุมผู้ปกครอง 
3. ประชุมครู 
3.งานสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 
4. ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

33 โครงการห้องสมุด  
3  D 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการ
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองและ

1. ให้บริการยืม-คืนหนังสือ
และสื่อทางการศึกษา 
2. จัดซื้อวัสดุ-
อุปกรณ์ และงาน
ซ่อมแซมห้องสมุด 
3. จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์รายวัน 
4. กิจกรรมส่งเสริม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาก
ว่าร้อยละ  80  มีความพึง
พอใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
กิจกรรมที่จัดขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 80 
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นำไปใช้การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันที่ดีข้ึน 

การอ่าน 
5. จัดป้ายนิเทศ 
6. จัดนิทรรศการ
เรียนรู้สู่ประชาคม 
7. จัดกิจกรรม
บูรณาการกลุ่ม
สาระภาษาไทย
(สัปดาห์ห้องสมุด) 

34 โครงการเรารักษ์ 
วัดอรุณ 

1.เพื่อให้นักเรียนรู้ตามแหล่ง
เรียนรู้สถานที่ในวัดอรุณ
ราชวราราม 
2.เพื่อให้นักเรียนสำนึกความ
เป็นไทยซึมซับและซาบซึ้งใน
ความเป็นชาติไทย 
3.เพื่อให้อนุรักษ์และหวงแหน
ในชุมชนของตนเอง 
4.เพื่อสามารถถ่ายและแนะนำ
สถานที่สำคัญในฝั่งธนบุรีได้ 

1. ตักบาตรทุกวัน
อังคาร 
2.กิจกรรมค่ายอรุณ
รุ่งมุ่งคุณธรรม 
3. พุทธมามะกะ 
4.  ร่วมงานวัน
สำคัญต่างๆของ
ชาติและทางพุทธ
ศาสนา 

1  นักเรียนร้อยละ 80 
เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้
สถานที่ในวัดอรุณราชวรา
ราม 
2  นักเรียนร้อยละ 85 
สำนึกความเป็นไทยซึมซับ
และซาบซึ้งในความเป็น
ชาติไทย 
3  นักเรียนร้อยละ  75 มี
จิตสำนึกอนุรักษ์และหวง
แหนในชุมชนของตนเอง 
 4นักเรียนร้อยละ  70  
สามารถถ่ายและแนะนำ
สถานที่สำคัญในฝั่งธนบุรี
ได้ 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดำเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 
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35 โครงการส่งเสริม
ความสามารถการ
แสดงออกด้าน
ดนตรี- นาฏศิลป์ 

1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงความเป็น
ไทยด้านดนตรี   
2.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
ดนตรีไทย และดนตรีสากลให้แก่
นักเรียน 
3.  เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสรมิ
การเรียนรู้ในด้านดนตรี   

1. กิจกรรมสอน
เสริมดนตรีไทยและ
ดนตรีพื้นบ้าน 
2. กิจกรรม
นาฏศิลป์ 
3.กิจกรรมดนตรี
สากลและดุริยางค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ 
เจตคติ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถพิเศษความ
สนใจของผู้เรียนรายบุคคล
ได้แสดงออกในการเรียน
การสอน 
2. ผู้เรียนทุกคนมี
สุนทรียภาพด้านดนตรี 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีอารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้
รู้จักใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์และมีโอกาส
ประสบความสำเร็จใน 
การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและ
เกิดความชื่นชมยินดีต่อ
ความสำเร็จนั้นๆ 
4. ครูและผู้เรียน ทุกคน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนและผู้ปกครอง ใน
การทำกิจกรรม 
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11.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2558 
11.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลการประเมินการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
2. ด้านการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที ่9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4.  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที ่10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญาวิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

5.  ด้านมาตรการส่งเสริม 
  
  

มาตรฐานที ่11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร       ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต          

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. ด้านการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล     

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่11 ถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
3.  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4.  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  
ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

5.  ด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
 
12.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 

12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 30.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 11.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 2.50 2.50 ดีมาก 
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สถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.30 ดี 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 85.30 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง    ไม่รับรอง 

        กรณีท่ีไม่ได้รับรอง  เนืองจาก....................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.62 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.85 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 8.60 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.59 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

รวมทุกมาตรฐาน 100.00 82.86 ดี 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 82.86 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง    ไม่รับรอง 

        กรณีท่ีไม่ได้รับรอง  เนืองจาก....................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดทีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 การดำเนินงานโครงการบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  และยังไม่บรรลุเป้าหมายทุกโครงการ 
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 ข้อเสนอแนะ 
 มีการวางแผนกำกับติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรม  ของทุกโครงการอย่างเป็นระบบ และใช้ขั้นตอนการ
ดำเนินงานแบบ PDCA เพ่ือให้ทุกโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีการจัดเก็บร่องรอยหลักฐานการดำเนินงาน เช่น จัดเก็บทะเบียน
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ร่องรอยหลักฐานของกิจกรรมส่งเสรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น สมุดบันทึกความดี เป็นต้น  
มีการวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย  ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนมีการใช้เครื่องมือ และประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  มีความสามารถด้านการสร้างเครื่องมือและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
จุดเด่น จุดทีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพรอบสาม 
 จุดเด่นระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจสมวัย 
 ตามพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 

2. สถานศึกษามีระบบประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีความสะดวกรวดเร็ว 
3. มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

สถานศึกษา ปละผลพัฒนาตามทจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. งานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ 
ยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 จุดทีควรพัฒนาระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 1. ควรพัฒนาการบริหารสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก และนอกอาคารให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ 
 2. สถานศึกษามีพ้ืนที่ค่อนข้างคับแคบ ติดวัดอรุณราชวราราม และแม่น้ำเจ้าพระยา มีซอยด้านหน้าที่เล็ก
มาก จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
 ข้อเสนอแนะ 

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

  - เด็กควรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ และในเนื้อหาสาระความรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรตามทิศทาง
เดิมที่สถานศึกษามาปฏิบัติมา โดยมุ่งเน้นเรื่องทักษะในการคิด  การแก้ปัญหา และภาวะผู้นำ ผู้ตาม  

 
 
 
ระดับประถมศึกษา 

-  พัฒนาผู้เรียนพยายามหาวิธีเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ด้วยดำเนินการสร้างความสนใจจาก 
ความตระหนัก และพยายาม ในการทดลอง  ทดสอบ  แนวข้อสอบแบบต่างๆ เช่น แบบอัตนัย แบบบทความ  
สรุปความ  ออกความคิดเห็น  ฝึกการคิดนอกรอบ 
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-  สร้างคุณค่าของงานด้วยการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาน  ใช้จินตนาการ  ความคิด 
สร้างสรรค์  จากสิ่งที่อยู่รอบตัว หาแนวทางสร้างความมั่นใจ เช่น การแสดงความเห็น  ฝึกการเรียนรู้เป็น
กระบวนการผ่านโครงงาน  สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าอย่างหลากหลายให้กับตนเอง จากการฝึกฝนอย่าง
สม่ำเสมอ 

-  ส่งเสริมวิธีการหาข้อมูลการเรียน เรียนรู้ด้วยการค้นคว้า สืบค้นใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา 
 เช่น สวนรื่นรมย์ ห้องสมุด ห้องกิจกรรมต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ห้องสมุดประชาช น 
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ วัดอรุณราชวราราม  สถานที่ราชการ หอประชุมกองทัพเรือ อาคารโบราณสถาน
ต่างๆ สวนสมเด็จย่าเพิ่มขึ้น 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

  - ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศฯ  และประเมินการ
บริหารงานบุคคลให้มากข้ึน 
 - ควรพัฒนาสนามเด็กเล่น  เครื่องเล่นให้สามารถใช้งาน และมีความปลอดภัยให้มากขึ้นโดยการติด
เครื่องหมาย  คำเตือน  และแสดงวิธีการเล่นให้ถูกต้อง 
 - ควรพัฒนาเรื่องระบบการป้องกัน และระวังภัย  เช่น การเฝ้าระวับการเกิดอุบัติเหตุของเด็ก ควรมี
อุปกรณ์ดับเพลิง  หรือซ้อมหนีไป รวมทั้งอบรมทักษะในการจัดการความปลอดภัยให้เด็ก เช่น การสอนวิธี
ปฏิบัติตนเองที่ถูกต้องเมื่อมีอุบัติภัยต่างๆ วิธีการหลีกเลี่ยงพ้ืนที่อันตราย การหายใจผ่านอุปกรณ์กรองอากาศ
ในพ้ืนที่มีควันและไฟ และการเอาตัวรอดยามขับขัน โดยมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง 

ระดับประถมศึกษา 

-  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง ทันต่อการใช้งานให้
มากขึ้น 

- ตามรายงานประจำปีของสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี โครงการ 
3. มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นเป็นสำคัญ 

ระดับปฐมวัย 
 - ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งมี
เทคนิคหลากหลายได้แก่ เพลง เกมการศึกษา บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จำลอง ละคร เป็นต้น 
และควรเสริมบทบาทของกิจกรรมกลุ่มในตอนเช้า ในรูปแบบ 

ระดับประถมศึกษา 

-  ครูผู้สอนควรพัฒนาแนววิธีการสอนแบบสร้างแผนผังความคิด(Concept Mapping)ซึ่งมุ่งเน้น
พฤติกรรม 

ให้มีการคิด  การจัดระบบความคิด  โดยบทบาทผู้ เรียนต้องจัดระบบความคิดของตนให้ชัดเจน เห็น
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ 

-  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสถานศึกษาอ่ืน และองค์กรอื่นในบริเวณเดียวกันใช้เป็น 
ฐานความรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 



49 

 

 

-  ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมฝึกมัคคุเทศก์น้อย(ภาษาจีน เกาหลีและอ่ืนๆ) ร่วม 
สัมมนาประชุมในเรื่องท่ีตนเองสนใจกับองค์ภายนอก เช่น การพัฒนาชุมชนเมือง ประชาธิปไตยในชุมชน 
14. สรุปปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 การดำเนินงานโครงการบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  และยังไม่บรรลุเป้าหมายทุกโครงการ 
 ข้อเสนอแนะ 
 มีการวางแผนกำกับติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรม  ของทุกโครงการอย่างเป็นระบบ และใช้ขั้นตอนการ
ดำเนินงานแบบ PDCA เพ่ือให้ทุกโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีการจัดเก็บร่องรอยหลักฐานการดำเนินงาน เช่น จัดเก็บทะเบียน
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ร่องรอยหลักฐานของกิจกรรมส่งเสรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น สมุดบันทึกความดี เป็นต้น  
มีการวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย  ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนมีการใช้เครื่องมือ และประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  มีความสามารถด้านการสร้างเครื่องมือและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6) ปีการศึกษา 2559 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 103 0 1 2 3 0 4 12 81 97 94.17 
คณิตศาสตร์ 103 0 2 1 2 3 7 14 74 95 92.23 
วิทยาศาสตร์ 103 0 0 3 7 14 19 34 26 79 76.70 
สังคมศึกษา ฯ 103 0 0 1 1 1 8 7 85 100 97.09 
สุขศึกษาและพลศึกษา 103 0 0 0 0 0 15 55 33 103 100.00 
ศิลปะ 103 0 0 0 0 0 7 15 81 103 100.00 
การงานอาชีพฯ 103 0 0 0 0 0 7 15 81 103 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 103 0 0 0 4 3 0 1 95 96 93.20 
หน้าที่พลเมือง 103 0 0 0 3 6 6 22 66 94 91.26 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 84 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 71 84.52 
คณิตศาสตร์ 84 0 1 5 2 5 7 15 49 67 79.76 
วิทยาศาสตร์ 84 0 4 4 4 5 9 19 39 72 85.71 
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สังคมศึกษา ฯ 84 0 0 1 3 8 11 11 50 72 85.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 84 0 1 2 4 5 8 20 44 54 64.29 
ศิลปะ 84 0 3 8 7 12 14 13 27 65 77.38 
การงานอาชีพฯ 84 0 0 1 2 16 22 27 16 84 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 84 0 0 0 0 0 6 20 58 81 96.43 
หน้าที่พลเมือง 84 0 0 0 1 2 7 10 64 51 60.71 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 77 0 1 2 2 5 8 10 49 67 87.01 
คณิตศาสตร์ 77 0 2 3 9 14 10 12 27 49 63.64 
วิทยาศาสตร์ 77 0 5 6 10 5 11 11 29 51 66.23 
สังคมศึกษา ฯ 77 0 2 1 7 5 3 8 51 62 80.52 
สุขศึกษาและพลศึกษา 77 0 2 7 11 10 14 9 24 47 61.04 
ศิลปะ 77 0 0 0 3 21 8 13 32 53 16.88 
การงานอาชีพฯ 77 0 0 0 0 1 11 19 46 76 98.70 
ภาษาต่างประเทศ 77 0 1 1 2 4 1 11 57 69 89.61 
หน้าที่พลเมือง 77 0 1 1 2 4 1 11 57 69 89.61 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.

5 
2 2.5 3 3.5 4 
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ภาษาไทย 105 0 0 6 6 8 12 20 53 85 80.95 
คณิตศาสตร์ 105 0 3 2 8 14 17 20 41 78 74.29 
วิทยาศาสตร์ 105 0 1 8 18 20 16 17 25 58 55.24 
สังคมศึกษา ฯ 105 0 0 1 12 7 17 20 48 85 80.95 
สุขศึกษาและพลศึกษา 105 0 0 3 12 20 17 24 29 70 66.67 
ศิลปะ 105 0 0 0 0 0 1 27 77 13 12.38 
การงานอาชีพฯ 105 0 0 0 0 2 9 25 69 103 98.10 
ภาษาต่างประเทศ 105 0 0 4 8 14 21 17 41 79 75.24 
หน้าที่พลเมือง 105 0 25 11 16 11 14 13 15 42 40.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 77 0 0 1 1 7 15 20 33 68 88.31 
คณิตศาสตร์ 77 0 1 1 5 12 22 17 19 58 75.32 
วิทยาศาสตร์ 77 0 3 6 12 15 16 9 16 41 53.25 
สังคมศึกษา ฯ 77 0 0 5 16 22 10 15 9 34 44.16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 77 0 1 5 21 18 14 7 11 32 41.56 
ศิลปะ 77 0 0 0 0 0 0 12 65 77 100.00 
การงานอาชีพฯ 77 0 0 0 0 2 16 23 36 75 97.40 
ภาษาต่างประเทศ 77 0 0 4 8 15 18 9 23 50 64.94 
หน้าที่พลเมือง 77 0 0 4 8 15 18 9 23 50 64.94 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 89 0 4 6 16 24 17 8 14 39 43.82 
คณิตศาสตร์ 89 0 7 16 16 11 14 4 21 39 43.82 
วิทยาศาสตร์ 89 0 8 8 15 15 9 15 19 43 48.31 
สังคมศึกษา ฯ 89 0 2 10 14 14 16 14 19 49 48.31 
สุขศึกษาและพลศึกษา 89 0 4 17 13 12 15 8 20 43 48.31 
ศิลปะ 89 0 0 0 0 0 0 6 83 89 100.00 
การงานอาชีพฯ 89 0 0 0 0 0 13 22 54 89 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 89 0 1 3 7 6 12 14 46 72 80.90 
หน้าที่พลเมือง 89 0 0 7 14 20 11 13 24 48 53.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT) 
ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
สาระวิชา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวน และร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

ด้านภาษา 35 18.56 53.04 36คน  =  ร้อยละ 52.94 
ด้านคำนวณ 35 17.21 49.19 27คน  =  ร้อยละ 39.71 
ด้านเหตุผล 35 19.07 54.48 28คน  =  ร้อยละ 40.58 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน   55.40 37คน  =  ร้อยละ 53.62 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพ้ืนที่   59.94 33คน  =  ร้อยละ 47.83 
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ค่าเฉลี่ยร้อยละของของ
ประเทศ 

  47.13 46คน  =  ร้อยละ 66.67 

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  77  คน 
เด็กปกติ  จำนวน  69  คน 
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ  9 จำนวน  9  คน 
 
17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา  2559 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวน และร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
คณิตศาสตร์ 60 50.92 20.36 50.92 36 คน ร้อยละ 60.00 
ภาษาไทย 60 57.29 13.80 57.29 36 คน ร้อยละ 60.00 
วิทยาศาสตร์ 60 44.75 11.34 44.75 36 คน ร้อยละ 60.00 

สังคมศึกษาฯ 60 50.25 11.34 50.25 38 คน ร้อยละ63.33 

ภาษาต่างประเทศ 60 41.46 15.81 41.46 40 คน ร้อยละ 66.67 
รวมเฉลี่ย  48.93    

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
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มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ( 20 คะแนน ) 
 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ( 5 คะแนน ) 
 

ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่อยู่
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

175 165 91.62 1 0.92 ดีเยี่ยม 

1.2 มีทักษะการเคลื่ อนไหว
ตามวัย 

185 191 96.86 1.5 1.45 ดีเยี่ยม 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

186 191 97.38 1.5 1.46 ดีเยี่ยม 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพ
ติด 

191 191 100 1 1 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1    5 4.83 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 

1.1 บันทึกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2559 ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนและภาพถ่ายการ 
ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง 

1.2 บันทึกพฤติกรรมการเล่นและออกกำลังกายของเด็ก,แผนการจัดประสบการณ์และภาพถ่ายกิจกรรม
การเคลื่อนไหวตามสมรรถภาพ 

1.3 บันทึกพฤติกรรมการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร, ก่อน และหลังเข้าห้องน้ำ ,บันทึกกิจกรรมการ 
แปรงฟัน ,การดูแลตนเองของเด็ก,แผนการจัดประสบการณ์และภาพถ่ายกิจกรรมประจำวัน 

1.4 บันทึกกิจกรรมตามข้อตกลง,ภาพถ่ายกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่ และ 
แผนการจัดประสบการณ์ 
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1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัยส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกายโดยมีการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สร้างสรรค์และกิจกรรมเกมการศึกษา รวมถึงการสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของเด็ก และการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมการออกกำลังกายยามเช้า การบริการอาหารกลางวันตามหลักโภชการครบ 5 หมู่ เพ่ือให้
เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ทักษะการเคลื่อนไหวได้
คล่องแคล่ว มีการใช้ 
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การใช้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัยจน
เป็นนิสัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพพอนามัยของตนเองได้เหมาะสม และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย รวมถึงสิ่งเสพติดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย รวมทั้งทางโรงเรียนได้เชิญ
เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธาระสุข 33 มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ 
 
2. ผลการพัฒนา 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายดีขึ้นเป็นเด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนกำหนดแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือฝึกให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่ดีแข็งแรง โดยฝึกให้เกิดพฤติกรรมจนเป็นนิสัย และสามารถนำไปใช้ในระดับชั้นที่สูงต่อไป และจัด
กิจกรรมพิเศษสำหรับเด็กท่ีมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่อยู่
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเอง 

184 191 96.34 1 0.96 ดีเยี่ยม 

2.2 มี ค ว าม มั่ น ใจ และกล้ า
แสดงออก 

188 191 98.43 1 0.98 ดีเยี่ยม 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

184 191 96.34 1 0.96 ดีเยี่ยม 

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

190 191 99.48 2 1.99 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2    5 4.90 ดีเยีย่ม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 

2.1 แผนการจัดประสบการณ์,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม และภาพถ่ายการ
แสดงผลงานของตนเอง 

2.2 แผนการจัดประสบการณ์ ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่าย
กิจกรรมการแสดงงานโรงเรียนต่างๆ และกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน 

2.3 แผนการจัดประสบการณ์ ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,และภาพถ่าย
กิจกรรมกลุ่มของนักเรียน 

2.4 แผนการจัดประสบการณ์ ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่าย
กิจกรรมงานด้านศิลปะ/การเคลื่อนไหว/กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และผลงานด้านศิลปะ 

 
1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัยส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ โดยมีการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 
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กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี 
กิจกรรม 
สร้างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา รวมถึงการสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของเด็กและการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เด็กมีส่วนร่วมในการแสดง เพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมที่ร่า
เริง สดชื่น แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชอบความสามารถและผลงานของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าทำกล้าแสดงออก ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้
เหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดทำโครงการและกิจกรรม การสอดแทรกความรู้ในกิจวัตร
ประจำทำกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือฝึกเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจดีมาก เป็นเด็กที่มี
ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์-จิตใจ ความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ และ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2  ในระดับ 
5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษากำหนดแผนพัฒนา และจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือฝึกเด็กให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ-์จิตใจที่ดีขึ้น โดยฝึกให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัยในทุกสถานการณ์ 
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านด้านสังคม(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่อยู่
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

183 191 95.81 2 1.92 ดีเยี่ยม 

3.2 มี ค ว าม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

183 191 95.81 1 0.96 ดีเยี่ยม 

3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 

183 191 95.81 1 0.96 ดีเยี่ยม 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

185 191 96.86 1 0.97 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3    5 4.80 ดีเยีย่ม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
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 3.1 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายการเล่นเกม/กิจกรรมกลางแจ้ง , 
ภาพถ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง ,ภาพถ่ายกิจกรรมตามมุม(เก็บสิ่งของ) ,ภาพถ่ายการเข้าแถวรอรับประทาน
อาหาร/รอรับอาหารเสริม(นม)/ ,ภาพถ่ายการเดินแถว,ข้อตกลงในห้องเรียน และกิจกรรมสายใยบัวบาน 
 3.2 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมช่วยเหลือเพ่ือน/ครู 
 3.3 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน และ
ภาพถ่ายการนำเสนอผลงานหน้าห้อง 
 3.4 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา/วัน
แม่/วันพ่อ/วันไหว้ครู ,ภาพถ่ายกิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์ ,ภาพถ่ายกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ,
ภาพถ่ายการเรียนการสอน/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และ กิจกรรมเรียนรู้กับวัดอรุณราชวราราม 

 
1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยผ่านกิจกรรมให้เด็กรู้จัก 
ช่วยเหลือตนเอง มีความสนใจกระตือรือร้นในการทำงาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มุ่งส่งเสริมให้เด็กเล่น 
ทำงานมีความรู้สึกที่ดีต่อผลงาน ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการให้ การเสียสละมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งป๎นผู้อ่ืน จัด
ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึง อนุบาล 2 ฝึกความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ คอยช่วยดูแลซึ่ง
กันและกัน และรายงานครูประจำชั้นจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ โดยเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วม ส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติศาสนกิจ  
 
 
 
 
 
 
2. ผลการพัฒนา 
 เด็กสามารถทำงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้ดี มีความสุขและสนุกกับการทำงาน เด็กทำงานจนสำเร็จได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยความกระตือรือร้น สนใจ ตั้งใจเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน เด็กรู้จัก
การแบ่งปันและการเล่นเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตที่มีในท้องถิ่น 
โดยการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ โดยเชิญผู้ปกครองของเด็กเข้ามามีส่วนร่วม ครูจัดแสดงผล
งานของเด็กทุกคนเมื่อเด็กทำเสร็จแล้ว ครูคอยกระตุ้นให้เด็กสนใจและรักการทำงานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังจัด
กิจกรรม 
การละเล่นแบบไทยๆ เพ่ือให้เด็กได้สนุกและกระทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
สังคมไปพร้อมๆ กันมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
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 สถานศึกษาเน้นให้เด็กเห็นคุณค่าของการมีระเบียบวินัย ในการเข้าแถว เดินแถว และปฏิบัติเป็นประจำ 
 สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้กับเด็กโดยยึดหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านด้านสติปัญญา(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่อยู่
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 178 191 93.19 1 0.93 ดีเยี่ยม 
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ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู้ 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

175 191 91.62 1 0.92 ดีเยี่ยม 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 

185 191 96.86 1 0.97 ดีเยี่ยม 

4.4 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

175 191 91.62 1 0.92 ดีเยี่ยม 

4.5 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

184 191 96.34 1 0.96 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4    5 4.70 ดีเยีย่ม 

 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 4.1 และ 4.2  แบบบันทึกพฤติกรรม ,ผลงานนักเรียน . กิจกรรม/สรุปกิจกรรมพาน้องสู่โลกกว้าง(สวน
สัตว์เปิดเขาเขียว). กิจกรรม/สรุปกิจกรรมสายใบบัวบาน, แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 และ 
2560 และภาพถ่ายกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ใน และนอกสถานศึกษา 
  4.3 แบบบันทึกพฤติกรรม ,แบบประเมินพัฒนาการเด็ก ,แบบประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก และ
ภาพถ่ายที่เก่ียวกับการพัฒนาการทางภาษา 
 4.4 แบบบันทึกพฤติกรรม ,แบบประเมินพัฒนาการเด็ก ,แบบประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก กิจกรรม/
สรุปกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผลงาน หรือภาพถ่ายเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
 4.5แบบบันทึกพฤติกรรม ,กิจกรรม/สรุปกิจกรรมสายใยบัวบาน, แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 
2559 และ 2560 และผลงาน หรือ ภาพถ่ายเก่ียวกับจินตนาการสร้างสรรค์ของเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิธีการ พัฒนา 
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 ฝ่ายปฐมวัยส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาด้านสติป๎ญญา โดยการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สร้างสรรค์และกิจกรรมเกมการศึกษา รวมถึงสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของเด็ก และการจั ดทำโครงการ/
กิจกรรมเสริม เช่นกิจกรรมทัศนศึกษา(สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)  กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
(บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) เพ่ือให้เด็กมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจ รักการ
เรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียด มีความแปลกใหม่เหมาะสมกับวัย มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิ9ศาสตร์และมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 
 
2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดประสบการณ์ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือฝึกเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาดี 
เป็นเด็กมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยตนเองอย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ชัดเจน เด็กมี
ความสามารถในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กทุกระดับชั้น มีการ
จัดกิจกรรมฐาน(สายใยบัวบาน)เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้เหมาะสมตามวัยมีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 4  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรกำหนดแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสติปัญญา เพ่ือฝึกให้เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สติปัญญาดียิ่งขึ้น โดยฝึกให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ จากสิ่งต่างๆ และนำไปเชื่อมโยงความรู้ในระดับที่สูง
ยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา(65 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 
จำนวนครูที่
อยู่ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.2  ครูจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก 

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก         

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  และใช้ผลใน 
การปรับการจัดประสบการณ์ 

6 7 85.71 2 1.71 ดีเยี่ยม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด 7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 
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การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่เด็ก 
และผู้ปกครอง 

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

6 7 85.71 2 1.71 ดีเยี่ยม 

5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และ
นำมาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์
การพัฒนาเด็ก 

6 7 85.71 2 1.71 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 
จำนวนครูที่
อยู่ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5    20 19.14 ดีเยี่ยม 

 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 5.1 แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนของครู,หลักสูตรสถานศึกษา ,แผนการจัดประสบการณ์ ,
ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน และ บันทึก /นิเทศการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนอนุบาล 
 5.2 หลักสูตรสถานศึกษา ,แผนการจัดประสบการณ์ ,ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน และเอกสาร
การเผยแพร่ผลงาน 
 5.3 แบบสอบถาม/แบบเก็บข้อมูล ,แผนการจัดประสบการณ์ ,ภาพถ่ายมุมห้องเรียน/ภาพสื่ อการเรียน
การสอน และภาพถ่ายการเรียนการสอน 
 5.4แบบสอบถาม/แบบเก็บข้อมูล ,แผนการจัดประสบการณ์ ,ภาพถ่ายมุมห้องเรียน/ภาพสื่อการเรียน
การสอน และ ภาพถ่ายการเรียนการสอนครูโดยเน้นสื่อเทคโนโลยี 
 5.5แบบประเมินพัฒนาการอนุบาล ,แบบประเมินการเรียนรู้อนุบาล ,แบบสอบถามการจัดการเรียนการ
สอนของครู ,แผนการจัดประสบการณ์  และ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
 5.6แผนการจัดประสบการณ์,วิจัยในชั้นเรียน ,และ ผลการประเมินรายบุคคลของเด็กอนุบาล 
 5.7แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนของครู ,แผนการจัดประสบการณ์ ,ภาพถ่ายมุมห้องเรียน/
ภาพถ่ายการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่ ,กิจกรรมพาน้องสู่โลกกว้างสวนสัตว์เปิดเขาเขียว) และสมุด
นิเทศ 
 5.8แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนของครู ,แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ,เครือข่าย
ผู้ปกครอง ,สมุดนิเทศ ,สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ภาพถ่ายประชุมผู้ปกครอง 
 5.9แฟ้มพัฒนาครู(การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) ,ภาพถ่ายการเล่นสนามเด็กเล่น/การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ ,ภาพถ่ายการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่ ,หลักสูตรสถานศึกษา ,แผนการจัด
ประสบการณ์ และ แบบประเมินพัฒนาการอนุบาล 
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 5.10บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้  และแฟ้มนักเรียนรายบุคคล  
 
1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูตลอดเวลา ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความมุ่งมั่นและอดทนในการสอนเด็กในทุกๆ ด้านให้พัฒนา มีการส่งครูอบรมตามสถานที่ต่างๆ ที่ทาง
หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนแจ้งข่าวสารมา เพ่ือจะให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมา
ถ่ายทอดให้เพ่ือนครูฟังได้ ทางผู้บริหารจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของวีดีทัศน์ขึ้น เพ่ือให้ครูมี
ความรู้และมีเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน พอจบปีการศึกษา ก็ได้มีการจัดทำ
แบบสอบถามให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนบุคลิกภาพที่ดีของครู และสิ่ง
ที่ต้องการให้โรงเรียนได้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นต่อไป ผู้บริหารจัดให้มีแนวการสอนเพ่ิมขึ้น โดยที่ครูก็สามารถยอมรับ
และปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี ครูมีความพยายามในการเรียนรู้และศึกษาหาเทคนิคการสอนต่างๆ ได้มาก
ขึ้น ส่วนครูที่ไม่จบตามวุฒิก็มีการอบรมให้จัดการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกันและมีครูเพียงพอต่อ
จำนวนเด็ก 
 
2. ผลการพัฒนา 
 ครูสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมจริยธรรม พูดจาสุภาพไพเราะมีมารยาท มีมนุษย์ 
สัมพันธ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ครูส่วนใหญ่มาถึงโรงเรียนก่อน 7.00 น. 
เพ่ือดูแลเด็กที่มาถึงก่อน เข้าหลักสูตรและปรัชญาการศึกษาปฐมวัย บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ใช้สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผู้บริหารส่งครูเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือ
ครูจะได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่ผู้บริหารเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ของเด็กแต่ละคนมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 5  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาสนับสนุนส่งครูเข้าอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับสาย
งานอย่างต่อเนื่อง 
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6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
6.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

3 3 ดีเยี่ยม 

6.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3 3 ดีเยี่ยม 

6.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 3 3 ดีเยี่ยม 

6.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก         3 3 ดีเยี่ยม 

6.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

3 3 ดีเยี่ยม 

6.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และใช้ 
ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

3 3 ดีเยี่ยม 

6.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 2 ดีเยี่ยม 
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ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20 20 ดีเยีย่ม 

 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 6.1 แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนของครู,หลักสูตรสถานศึกษา ,แผนการจัดประสบการณ์ ,
ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน และ บันทึก /นิเทศการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนอนุบาล 
 6.2 หลักสูตรสถานศึกษา ,แผนการจัดประสบการณ์ ,ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน และเอกสาร
การเผยแพร่ผลงาน 
 6.3 แบบสอบถาม/แบบเก็บข้อมูล ,แผนการจัดประสบการณ์ ,ภาพถ่ายมุมห้องเรียน/ภาพสื่อการเรียน
การสอน และภาพถ่ายการเรียนการสอน 
 6.4แบบสอบถาม/แบบเก็บข้อมูล ,แผนการจัดประสบการณ์ ,ภาพถ่ายมุมห้องเรียน/ภาพสื่อการเรียน
การสอน และ ภาพถ่ายการเรียนการสอนครูโดยเน้นสื่อเทคโนโลยี 
 6.5แบบประเมินพัฒนาการอนุบาล ,แบบประเมินการเรียนรู้อนุบาล ,แบบสอบถามการจัดการเรียนการ
สอนของครู ,แผนการจัดประสบการณ์  และ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
 6.6 แผนการจัดประสบการณ์,วิจัยในชั้นเรียน ,และ ผลการประเมินรายบุคคลของเด็กอนุบาล 
 6.7แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนของครู ,แผนการจัดประสบการณ์ ,ภาพถ่ายมุมห้องเรียน/
ภาพถ่ายการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่ ,กิจกรรมพาน้องสู่โลกกว้างสวนสัตว์เปิดเขาเขียว) และสมุด
นิเทศ 
   
 
 
 
 
 
 
1. วิธีการ พัฒนา 
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาแนวคิด หลักการและจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถ 
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสามารถเป็นนำในการ
ริเริ่มวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาและปรับปรุงแนะนำให้บุคลากรในสถานศึกษานำไปปรับปรุง เพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู เด็ก ผู้ปกครอง 
ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลสารสนเทศให้แสดงความคิดเห็น กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก มีการติดตาม
ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ รวมทั้งพัฒนาการการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การ
สร้างการพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล พัฒนาการของเด็กการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการการเรียนรู้ เอาใจใส่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการติดตามกำกับประเมิน และนำผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อประโยชน์ของเด็ก 
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2. ผลการพัฒนา 
 จากการดำเนินงานของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำและการคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาการ บริหารด้วยงาน 
หลักการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินต่อบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ในด้านวิชาการและการจัดการศึกษาทำให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการคุณภาพการศึกษา 
ส่งผลให้เด็ก ผู้ปกครองชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปมี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
นิเทศติดตามด้านการบริหารทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา ให้เป็นระบบและควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา (20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 4 ดีเยี่ยม 
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7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

4 4 ดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

4 4 ดีเยี่ยม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น         

4 4 ดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 4 4 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 20 20 ดีเยีย่ม 

 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 7.1 แบบเก็บข้อมูล ,หลักสูตรปฐมวัย ,แผนจัดประสบการณ์ ,บันทึกแผนจัดประสบการณ์ ,สมุดรายงาน
ผลการพัฒนาการนักเรียน ,ภาพถ่าย และบันทึกรายงานการประชุมเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอน 
 7.2 แบบเก็บข้อมูล ,คำสั่งการปฏิบัติงานปีการศึกษา2559 และ 2560,แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ,แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559และ2560 ,โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย
, บันทึกรายงานการประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย และภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครอง 
 7.3 แบบเก็บข้อมูล, คำสั่งการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2559 และ 2560,แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ,แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559และ2560 ,ภาพถ่าย หรือบันทึก
รายงานการประชุมการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ,ภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครอง 
 7.4แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ,แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2559และ2560 ,แผนการจัดประสบการณ์ ,แฟ้มสรุปโครงการ, ภาพถ่ายการประชุมผู้ ปกครอง/ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 7.5แบบเก็บข้อมูล ,ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย ,มุมเล่นตามห้อง ,มุมล้างมือ ,ภาพถ่ายการการล้างมือ/การเล่น
ตามมุม/การเล่นห้องศูนย์สื่อปฐมวัย  
 
1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษามีการดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม
ทุก 
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจการศึกษาปฐมวัย มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยจัด 
บรรยากาศให้มีสวนหย่อมหน้าห้องเรียน การติดป้ายความรู้ต่างๆ การตกแต่งบอร์ดตามหน้าห้องเรียนตรวจ
ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ และการสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เช่น การจัดการประชุมครู 
การประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม 
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2. ผลการพัฒนา 
 เด็กมีทักษะและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเพ่ิมขึ้น เหมาะสมตามวัยและมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาจัดให้มีห้องศูนย์การเรียนรู้ จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้
สวยงาม เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้นมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 7  
ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือเป็นการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สังเกต เปรียบเทียบ และ
เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง(5 
คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1 1 ดีเยี่ยม 
8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 ดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ         1 1 ดีเยี่ยม 
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 0.5 ดีเยี่ยม 

8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 0.40 ดีเยี่ยม 

8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 1 ดีเยี่ยม 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8 5 4.90 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 8.1 คำสั่งการประเมินภายในสถานศึกษา2559 ,รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ,-
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 2559 ,คำสั่งนิเทศติดตามการประเมินภายในสถานศึกษา 2559  
 8.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561),แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2559และ2560 ,กิจกรรมพาน้องสู่โลกกว้าง(สวนสัตว์เปิดเขาเขียว) ,กิจกรรมสายใยบัวบาน ,คำสั่งปฏิบัติการปี
การศึกษา 2559 และ 2560 และ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
 8.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561),แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2559และ2560 ,คำสั่งปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 และ 2560 , โครงสร้างบริหารการศึกษา และข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน ปี 2559 และ 2560 
  8.4โครงสร้างบริหารสถานศึกษาและ คำสั่งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
  8.5แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561),โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน ,รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2559 และ รายงานการประกันคุณภาพ
ภายนอก สมศ.รอบที่ 1 - 3  
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 8.6รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา2559 ,รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ,ประกาศใช้มาตรฐานปฐมวัย ,ภาพถ่ายด้านอัตลักษณ์  ,ภาพเอกลักษณ์โรงเรียน และ โครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
 
 
 
 
 
 
 

1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัยจัดทำรายงานประจำปีรายงานต่อต้นสังกัดและนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา งานจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกำหนดมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา ติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เก็บรวบรวมผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในและจัดทำรายงานประจำปีที่กำหนดในมาตรฐานการศึกษา และมีการดำเนินการตามระบบ PDCA เพ่ือ
เป็นการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน 
 
 2. ผลการพัฒนา 
 เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย สุขภาพอนามัยดี ด้านสังคม อารมณ์และสติปัญญา โดย 
สังเกตจากการประเมินพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กเป็นรายบุคคลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8  
ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือเป็นการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สังเกต เปรียบเทียบ และ
เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (5 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

2.5 2.50 ดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2.5 2 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9 5 4.50 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 9.1 แบบสอบถาม ,แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 -2561),แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2559และ2560, ข้อมูลสารสนเทศ ,แฟ้มสรุปโครงการ และ บอร์ดแสดงผลงาน 
 9.2 แบบสอบถาม ,แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561),แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2559และ2560,แฟ้มสรุปโครงการ ,บอร์ดแสดงผลงาน และ ภาพถ่ายการประชุม
ผู้ปกครอง/กรรมการสถานศึกษา  
 
1. วิธีการ พัฒนา 
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 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น มีมุมหนังสือสำหรับนักเรียน บอร์ดความรู้ ห้องศูนย์สื่อ
เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถและเหมาะสมกับวัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมสายใยบัวบานเพื่อเป็นการสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
 
2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายโรงเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้มีการถ่ายทอดความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้ความสนใจและเป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 9  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
 ครูมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ครูมีการ 
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และครูให้ความสำคัญกับการบันทึกหลังการสอนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย ( 5 คะแนน)(เรียนดี มีมารยาทงาม) 

ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา       

3 2 ดีเยี่ยม 

10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 2 ดีเยี่ยม 
ผลรวมคะแนนมาตรฐาน  10 5 5 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 

 10.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 -2561),แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ2559และ2560, กิจกรรมส่งเสริมรักความเป็นไทp(ร้องเพลงชาติไทย / การละเล่นไทย / วัน
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สำคัญทางศาสนา / วาดภาพระบายสี / กิจกรรมการไหว้ 3 ระดับ) และ คำสั่งการปฏิบัติงานการติดตาม
ตรวจสอบงานประกันคุณภาพ 

 10.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2558 -2561),แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ2559และ2560, และภาพถ่ายด้านอัตลักษณ์โรงเรียน(เรียนดี มีมารยาทงาม) 
1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็ก  ที่มีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการดำเนินการตามโครงการ 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่าด้วย  เรียนดี  มีมารยาทงามของเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ 3 ระดับ
ให้ถูกต้อง และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
2.ผลการพัฒนา  
 จากการดำเนินงาน เป็นผลให้เด็กมีมารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยา เรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 10 ในระดับ 5 ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมให้เด็กมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน (5 คะแนน)(ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย) 

ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

3 3 ดีเยี่ยม 

11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 2 ดีเยี่ยม 
ผลรวมคะแนนมาตรฐาน  11 5 5 ดีเยี่ยม 
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ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 

 11.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561),แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ2559และ2560, กิจกรรมส่งเสริมรักความเป็นไทp(ร้องเพลงชาติไทย / การละเล่นไทย / วัน
สำคัญทางศาสนา / วาดภาพระบายสี / กิจกรรมการไหว้ 3 ระดับ) และ คำสั่งการปฏิบัติงานการติดตาม
ตรวจสอบงานประกันคุณภาพ 

 11.2 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561),แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ2559และ2560, และภาพถ่ายด้านเอกลักษณ์โรงเรียน(ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย) 
 
1. วิธีการ พัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรม “ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย”โดยให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีไทย
อย่างน้อย 2 ชนิดเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักศิลปวัฒนธรรมไทยโดยผ่านเครื่องดนตรีไทย  และบอกชนิดของเครื่อง
ดนตรีไทยได้อย่างน้อย 2 ชนิด 
 
2.ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรม  ทำให้ผู้เรียนบอกเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อย 2 ชนิด  ผู้เรียนแสดงด้าน
นาฏศิลป์ได้อย่างมั่นใจ สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเพ่ือสรุปผลการพัฒนาเด็กให้ตรง
กับปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของปฐมวัย     มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11 ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สถานศึกษาควรดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย ทั้งการเรียนรู้ การบรรเลง การ
ชื่นชม ตลอดจนมารยาทในการชม อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้ฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการทำงาน 
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สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
สถานศึกษาเน้นเรื่องการอ่านออก การเขียน การสื่อสาร  การคำนวณของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นป . 1 มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดนเน้นการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั้นเรียน และกับครูผู้สอน พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้
ตรงตามศักยภาพผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลโดยมี
ทั้งในสถานศึกษา ได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด มุมอ่านหนังสือในชั้นเรียน นอกสถานศึกษา ได้แก่ วัดอรุณ
ราชวราม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้สถานศึกษาและยังบูรณาการได้ทุกสาระการเรียนรู้  

ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนนอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมธรรมะกับ
พระอาจารย์ทุกวันศุกร์ทุกระดับชั้น 

จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกงเน้นให้ผู้เรียน
มีวินัยซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะมีระบบการแนะแนวนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนโดยมีพระอาจารย์จากวัดอรุณราชวรารม  มีวิทยากรสอนดุริยางค์ และ ครูสอนขับร้อง
ประสานเสียง  

นอกจานี้ยังมีการเรียนรู้ในโลกกว้างโดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4  ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ อพวช  นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 – 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก
จงัหวัดสระบุรี  

สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย โดยเน้นตามอัตลักษณ์โรงเรียน (เรียนดี มีมารยามงาม) 
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ 3 ระดับ  และจัดกิจกรรมเน้นตามแกลักษณ์โรงเรียน(ผู้เรียนมาความสามารถ
ด้านดนตรีไทย) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี – นาฏศิลป์ จนนักเรียนได้รับรางวัล และมีงานแสดงออก
สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา โดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาทั้งใน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริม
ฝึกอาชีพในชมรม การงานพ้ืนฐานอาชีพ 
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2. ผลการดำเนินงาน 
ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสาร

ได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วดังนี้ 
ประด็น 1. แบบสรุปผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4(ระดับ…………….) 

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกปีการศึกษา  2559 
 

 
ผลการประเมิน ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4     ปีการศึกษา  2559  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชั้น นักเรียน 
ทั้งหมด 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

ร้อยละ ดี 
(คน) 

ร้อยละ ปรับปรุง 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1        
ป.2        
ป.3        
ป.4        

ร้อ ย ละ
 

65.05 69.05

49.35

30.4828.16
22.62

33.77

55.24

6.8
8.33

16.88 14.29

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4
ดีเย่ียม ดี ปรับปรุง

ชั้น 
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ประเด็น 2. แบบความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6      

ปีการศึกษา  2559   (ระดับ…………) 
ชั้น นักเรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

ดี 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

พอใช้ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 
ปรับปรุง 

 
ร้อยละ 

ป.1          
ป.2          
ป.3          
ป.4          
ป.5          
ป.6          

 
ผลการประเมิน ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 –6      ปีการศึกษา  2559  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49.51 53.97

21.65

30.48

71.86

22.85
31.3

25.79

55.41 55.24

20.35

59.93

17.15 20.24
22.94

14.29
7.79

17.23

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

ดีเย่ียม ดีมาก ผา่น ไมผ่า่น
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ประเด็น  3. แบบความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6      ปีการศึกษา  2559 
(ระดับ……………) 

ชั้น นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

ดี 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

พอใช้ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 
ปรับปรุง 

 
ร้อยละ 

ป.1          
ป.2          
ป.3          
ป.4          
ป.5          
ป.6          

 
ผลการประเมิน               ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 –6          ปีการศึกษา  2559  จำแนกตามระดับคุณภาพ 



82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น  4. ผลการทดสอบระดับชาติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการประเมิน     ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน                   
                 ระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3       ปีการศึกษา  2559  จำแนกตามระดับ
คุณภาพ 

53.40 53.57

38.96

30.48

75.32

22.47

41.75

28.57

44.16

55.24

9.09

74.16

4.85 9.52

16.88 14.29

9.09
3.37

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

ดีเย่ียม ดีมาก ผา่น ไมผ่า่น
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ผลการประเมิน     ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6       ปีการศึกษา  2559  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
ประเด็น   5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6      ปีการศึกษา  2559 

53.40 53.57

38.96
30.48

77.92

22.47

41.75

28.57

44.16

55.24

11.69

74.16

4.85
9.52

16.88 14.29
10.39

3.37

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

ดีเย่ียม ดีมาก ผา่น ไมผ่า่น

57.29

50.92

38.96

50.25

44.75

57.81

47.30
44.16

52.08
44.77

51.88

40.47

16.88

46.68

41.22

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาตตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั

คะแนนเฉล่ียสงักดั สพฐ. ทัง้หมด
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ชั้น นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

ดี 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

พอใช้ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 
ปรับปรุง 

 
ร้อยละ 

ป.1          
ป.2          
ป.3          
ป.4          
ป.5          
ป.6          

 
ผลการประเมิน     ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลประเมินการด้านคุณธรรม  จริยธรรม   
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6      ปีการศึกษา  2559  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

71.84 72.62

40.26
30.48

90.91

38.20

17.48 20.24

41.56

55.24

7.79

51.69

10.68
7.14

18.18 14.29

1.30
10.11

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

ดีเย่ียม ดีมาก ผา่น
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ผลการประเมิน     ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6      ปีการศึกษา  2559 

ชั้น นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

ดี 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

พอใช้ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 
ปรับปรุง 

 
ร้อยละ 

ป.1          
ป.2          
ป.3          
ป.4          

 ป.5          
ป.6          

 
ผลการประเมิน      ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6      ปีการศึกษา  2559  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

87.38
82.14

64.94 66.67
61.04

73.03

7.77
11.90

25.97 21.90 23.38 16.85

4.85 5.95
9.09 11.43 15.58

10.11

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

ดีเย่ียม ดีมาก พอใช้
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ผลการประเมิน     ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลประเมินด้านความภาคภูมิใจในความรักความเป็นไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6      ปีการศึกษา  2559 

ชั้น นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

ดี 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

พอใช้ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 
ปรับปรุง 

 
ร้อยละ 

ป.1          
ป.2          
ป.3          
ป.4          

 ป.5          
ป.6          

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลประเมินการด้านความภาคภูมิใจในความรักความเป็นไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6      ปีการศึกษา  2559  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.73

90.48

45.45

66.67

100.00

44.94

24.27

9.52

53.25

21.90

0.00

46.07

0.00 0.00 1.30
11.43

0.00
8.99

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

ดีเย่ียม ดีมาก ผา่น
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ผลการประเมิน     ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลประเมินด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  สุข
ภาวะจิต  ภูมิคุ้มกัน  และความเป็นธรรมต่อสังคมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6      ปีการศึกษา  2559 

ชั้น นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

ดี 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

พอใช้ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 
ปรับปรุง 

 
ร้อยละ 

ป.1          
ป.2          
ป.3          
ป.4          

 ป.5          
ป.6          

ผลการประเมิน     ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  สุขภาวะจิต   
                                ภูมิคุ้มกัน  และความเป็นธรรมต่อสังคม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ปีการศึกษา  2559  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ผลการประเมิน     ร้อยละของจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6      ปีการศึกษา  2559 

ชั้น นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

ดี 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 

พอใช้ 
(คน) 

 
ร้อยละ 

 
ปรับปรุง 

 
ร้อยละ 

ป.1          
ป.2          
ป.3          
ป.4          

92.23 92.86

94.81
95.24

89.61

95.5196.12

98.81

90.91

93.33

97.40

89.89

100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

ยอมรับความคดิเห็นของผู้ อืน สขุภาวะจิต  ภมูิคุ้มกนัตนเอง
ภมูิคุ้มกนัตนเอง  ค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่สงัคม    
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 ป.5          
ป.6          

 
ผลการประเมินร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม     

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ปีการศึกษา  2559  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยมมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ๕๐อยู่ 3 สาระการเรียนรู้(ภาษาไทย , สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และ คณิตศาสตร์)  

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย โดยเน้นตามอัตลักษณ์โรงเรียน(เรียนดี มีมารยาทงาม) จนเด็กรับ

รางวัลการไหว้ 3 ระดับ ในระดับเหรียญทอง  เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  และการแข่งขันดนตรีไทย เด็ก
ได้รับรางวัลเหรียญทองทุกคน  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัยเคารพกฎกติกามารยาท
ของสังคมได้แก่การเข้าแถวดื่มนม  รับอาหารกลางวัน  

 

100 100 100 100 100 100

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6
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4. จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนในระดับชั้นป.1 – ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนในระดับชั้นป.1 
– ป.6ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ
ลอกเลียนแบบทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

1. สถานศึกษาประชุมครูร่วมกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
2. นำมติด้านอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 3. สถานศึกษาได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตามระบบ PDCA  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม มีผู้รับผิดชอบ มีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาพัฒนา 

4. โรงเรียน จัดชมรมดนตรี, นาฏศิลป์ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดให้นักเรียนที่มีความสนใจดนตรีไทยมา
สมัครเป็นนักดนตรีไทยของโรงเรียน โดยครูผู้สอนจะทำการคัดเลือกจากบุคลิก  ความสนใจ  ความถนัด  ความ
ตั้งใจ  และความขยันในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ  ให้เข้ามาอยู่ในวงดนตรีไทยของโรงเรียน  และในชั่วโมง
เรียนดนตรีไทยก็มีการคัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถ  และสนใจให้มาสมัครเป็นนักดนตรีไทยของโรงเรียน  
จัดสอนนาฏศิลป์  และจัดการแสดงในโอกาสต่าง ๆ  เช่น  งานวันแม่  งานวันพ่อ  วันสุนทรภู่  ต้อนรับผู้มา
เยี่ยมโรงเรียน  และไปร่วมงานภายนอก  เช่น  ร่วมงานกับชมรมคนรักบางกอกใหญ่  สภาวัฒนธรรมเขต
บางกอกใหญ่  จัดกิจกรรมสอนเสริม  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมหลังเวลาเลิกเรียน  ทุกวัน
อังคาร-ศุกร์  เวลา 16.30-17.30 น.  ตลอดจนการประกวดในระดับต่างๆ,โรงเรียนจัดให้วงดนตรีไปแสดง
ดนตรีไทยในงานต่างๆ ของวัดอรุณฯ  ชุมชน  ฯลฯ  โดยทางวัดและชุมชนจะติดต่อขอความร่วมมือจากทาง
โรงเรียน  ส่งการแสดงมาร่วมในงานต่างๆ ของวัดและชุมชน  เช่น งานสงกรานต์วัดอรุณฯ งานลอยกระทง 
งานพิธีสำคัญของวัด   

ผู้บริหารปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนา บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน มีการกระจายอำนาจ มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครอง
คน ครองงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่รักและศรัทธาของกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด    อุทิศเวลาให้ทางราชการ ด้านการบริหารใช้ระบบ PDCAศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาความต้องการและการวางแผนร่วมกันใช้ระบบ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอยู่เสมอ นิเทศ
อย่างกัลยาณมิตร มีสุนทรียภาพ มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและความถนัด รับฟังความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงาน ส่งเสริมเด็กเก่ง ซ่อมเสริมเด็กอ่อน มีความสนใจใส่ใจการบริหารงานวิชาการอย่างยิ่ง ทำ
ให้การบริหารมีประสิทธิภาพผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   โดยการจัดกิจรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมเข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการระดมความคิดเห็น และการบริจาคทรัพย์ เพ่ือพัฒนาโรงเรียน  
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการบริหารงบประมาณของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ 
 โรงเรียนได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสม   โดยสำรวจความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือให้หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสม  
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สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของชาติ   ครูออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน มีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง   เชิญวิทยากรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้จัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
 

 สถานศึกษาส่งเสริมและปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อม   สิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงใช้การได้ดี     
จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและมุมต่างๆ ปรับปรุง จัดอาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องคอมพิวเตอร์  ให้สะอาด สว่าง สวยงาม  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โรงเรียนมีโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพ ดูแลสุขภาพ การตรวจฟัน การรับวัคซีน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การเยี่ยมบ้าน การแนะแนว  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ทำความสะอาดอาคารเรียน  ห้องน้ำ และสนามเด็กเล่นทุกวัน 

โรงเรียนกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ“เรียนดี   มีมารยาทงาม”โดย มีการประชุมครูร่วมกัน
กำหนดอัตลักษณ์ และนำมติที่ประชุมเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและจัดโครงการ/กิจกรรมตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้วยรูปแบบที่หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคตามระบบ PDCA  มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้รับผิดชอบ มีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการ
ประเมินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือนำมาพัฒนาจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
กิจกรรมประกวดการไหว้ 3 ระดับ และประกวดการธำรงอัตลักษณ์ 

 
2. ผลการดำเนินงาน 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ดนตรี – นาฏศิลป์ ตามความถนัดของผู้เรียน  มีความกล้าแสดงออก ความสามัคคี  รักษ์ความเป็นไทย  แสดง
ความสามารถด้วยความมั่นใจ  จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น  
ช่วยพัฒนา และส่งผลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ช่วยพัฒนาและส่งผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ช่วยพัฒนา
และส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  ส่งผลให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ คณะครูใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินการและการบริหารจัดการของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีผลการดำเนินงานตอบสนอง
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เป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียนรวมทั้งสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูบุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
 

จำนวน
ครู 

อบรมพัฒนาทางวิชาชีพ  
มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

อบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ  

2 ครั้ง/ภาคเรียน 

อบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ  

1 ครั้ง/ภาคเรียน 

ไม่เคยอบรมพัฒนา
ทางวิชาชีพ 

จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวน
คน 

ร้อยละ จำนวน
คน 

ร้อยละ 

         
 
วิธีการพัฒนา 1. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการพัฒนา จำนวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 



94 

 

 
จำนวนเครือข่ายเข้ามาพัฒนามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง จำนวน(ครั้ง 
     
     
     
     
     
     
     

 
 

สรุปจำนวนเครือข่ายเข้ามาพัฒนามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

4
2

9

16

ร้อยละจ ำนวนครัง้ที่ครูได้รับกำรอบรมพัฒนำทำงวิชำชีพ

ยงัไม่เคยรับการพฒันา

1 ครัง้/ภาคเรียน

2 ครัง้/ภาคเรียน

มากว่า 2 ครัง้/ภาคเรียน

คน

คน
คน

คน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาค
เรียน 

2 ครั้ง/ภาคเรียน 1 ครั้ง/ภาคเรียน ไม่ได้มีส่วนร่วม 

จำนวน
หน่วยงาน 

ร้อยละ จำนวน
หน่วยงาน 

ร้อยละ จำนวน
หน่วยงาน 

ร้อยละ จำนวน
หน่วยงาน 

ร้อยละ 

        

51.61% 

29.03% 

12.90% 
6.46% 
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วิธีการพัฒนา 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลการพัฒนา เครือข่ายเข้ามาพัฒนามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
การจัดหาทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทรัพยากรทางการเงิน (จำนวนเงิน) ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. ชื่อ - -สกุล ภูมิปัญญาเรื่อง................... 

2 
3 

 
การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมิน 

ชื่อ – สกุล(ผู้ถูกนิเทศ) วัน เดือน ปี นิเทศ ผู้นิเทศ รวมจำนวนครั้งที่ถูกนิเทศ 
1. นายเอ 1 ก.พ. 2560 ศน......... 

หัวหน้าวิชาการ...... 
ผอ..... 

3 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
3. จุดเด่น 

ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง อีกทั้งยังสามารถเขียนสื่อสารได้ ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 อยู่ 3 สาระวิชา อันได้แก่ สาระ.......................... 

ร้อยละเครือข่ายเข้ามาพัฒนามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนภูมิวงกลม 

ร้อยละการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมิน 

แผนภูมิวงกลม 
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 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย โดยเน้นอัตลักษณ์โรงเรียน (เรียนดี มีมารยาทงาม)  จน
นักเรียนได้รับรางวัลการไหว้ คือ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จากเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร อีกทั้งผู้เรียนยังมีวินัย เคารพกฎกติกา มีมารยาท และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อันได้แก่ 
การเข้าแถวดื่มนม การเข้าแถวรับอาหารกลางวัน 
 
4. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 
และทักษะในด้านการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เห็นคุณค่า และมีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย ไม่ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ จนหลงลืมรากเหง้าความ
เป็นชาติของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนจัดโครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมค่ายคณิต – วิทย์ – อังกฤษ เทคโนโลยี ค่ายภาษาไทย เป็น
กิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกัน  กล้าแสดงออก  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  เป็น
การปลูกนิสัยเพียรพยายาม   ขยัน   อดทนละเอียดรอบคอบในการท างานร่วมกับผู้อื่น  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน   โครงการห้องสมุด 3 D   ส่งเสริม
กิจกรรมวิชาการ  จัดกิจกรรมตอบปัญหา  ประกวดเรียงความวาดภาพ    เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
คาดคะเนสถานการณ์โดยวิเคราะห์จากข้อมูล จัดระบบเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย   กำหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหาอย่างมี วิจารณญาณ   สร้างสรรค์  และมีวิสัยทัศน์  คัดเลือกนักเรียนเข้าประกวดกิจกรรมทาง
วิชาการ    ระดับระดับเขตพ้ืนที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมประถมทวีธานิทรรศ์ เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้จัด
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แสดงผลงานของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    เปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานเพ่ือให้ผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้องชื่นชมผลงาน 

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงาน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเช่นกิจกรรมในวิชาการงานอาชีพ(พับเหรียญ / 
ประดิษฐ์ลูกโป่ง) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนงานปรับภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียนและการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนมีการประชุม
สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้นและตามโอกาสที่เหมาะสมการคัดเลือกหัวหน้าห้องการแบ่งกลุ่มการทำงานตามที่ครู
มอบหมายและการประเมินผลงานของผู้เรียนทุกฝ่ายโดยมีส่วนร่วม 

โรงเรียนวางแผนพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยมี
โครงการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โครงการนิเทศภายใน
โดยผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการประเมินนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้  ประเมินการจัดการเรียนรู้  การวัดผล
ประเมินผลของครูทุกคน  ทุกภาคเรียน  กิจกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
พัฒนาครูให้มีความรู้ สามารถกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน   ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  นำผลมาปรับปรุง วิเคราะห์ผลการประเมิน  จัดทำวิจัยและพัฒนา สอนซ่อมเสริมผู้ที่
เรียนอ่อนและเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  จัดการเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา
และแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 
 
 
 
 
2. ผลการดำเนินงาน 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ / กิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียน เพ่ือฝึกทักษะการ
คิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น  ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
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มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รัก
การทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ส่งผลให้ครูสามารถกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียน เลือกใช้สื่อ เครื่องมือ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม สามารถให้คำปรึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างและทำวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท 

 
 
 
 

3. จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ

จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้และผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูทุกคน  
 
4. จุดควรพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมการสอดที่สอดแทรกกระบวนการคิดที่หลากหลาย  คิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์ 
ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 

2. การวิเคราะห์ถึงปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งนำปัญหาไป
จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ  และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางหรือแผนภูมิ แลว้แต่โรงเรียนใดมีโครงการเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน เช่น 

สร้างส่ือ 

วิจยั 
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยมีการจัดทำ12  
โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยที่เก่ียวข้อง  ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
          มีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยวิเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ   มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  นโยบายและ
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  เอกลักษณ์ที่สถานศึกษาต้องการ  ศักยภาพของผู้เรียน สถานศึกษา บริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่นโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยประชุมเชิงปฏิบัติการ  ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความจําเป็ น
ของสถานศึกษาและกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียน  
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มี
การกําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปีไปสู่การปฏิบัติ   
          การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  มีการจัดทําระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  พร้อมใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   
กําหนดให้มีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
          มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปใช่ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  มีการสรุปและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพกายในของสถานศึกษา  ที่เป็นรายงาน
ประจําปี  หลังจากสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา  นําเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
2. ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน  มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน  โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่  ครอบคลุมภารกิจในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน  ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  และนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้วางแผน
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนมีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนที่เป็น
รายงานประจําปี  หลังจากโรงเรียนจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา  นําเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานสู่
สาธารณชน  ในเชิงปริมาณและคุณภาพ   

 
กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามระบบ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 8 ประการ  
1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษา  
2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น คุณภาพ
ตามมาตรฐาน  
3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นระบบ 
4) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
5) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา 
6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ของ
สถานศึกษา  
7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมิน คุณภาพ
ภายใน  
8) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

สร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคะแนน ตาม 8 ข้อนี้
(แผนภูมิแท่งแบบแนวตั้ง หรือแนวนอนก็ได้ 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
1) สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้  
2) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของโรงเรียน 
3) การบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน 
4) การกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
6) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  
7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเขียนของ
ผู้เรียน 
9) ความสามารถในการอ่านของนักเรียน 

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการยกระดับคณุภาพ
การจัด การศึกษาของโรงเรียน 

สร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคะแนน ตาม 8 ข้อนี้
(แผนภูมิแท่งแบบแนวตั้ง หรือแนวนอนก็ได้ 

**  แผนภูมือาจจะสร้างนอกตารางก็ได้ 
3. จุดเด่น 
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โรงเรียนให้ความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับมี ผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษาผ่านการประเมินการ
ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
4. จุดควรพัฒนา 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553  โดยจัดประชุมนิเทศติดตามงานให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 

ระดับการศึกษาปฐมวัย(ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปี 2554)  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

 
5 

 
4.83 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.90 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.80 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.70 5 ดีเยี่ยม 

ด้านการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 
20 

 
19.14 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

20 20 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7แนวการจัดการศึกษา 20 20 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

5 4.90 5 ดีเยี่ยม 

ด้านคณุภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
 ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
5 

 
4.50 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 
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ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย และ 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น     

 
5 

 
5 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน 100 97.88 5 ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559) 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 165 160 10 - 
2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 165 159 6 - 
3.ด้านสังคม 165 160 5 - 
4.ด้านสติปัญญา 165 165 - - 
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(ให้นำเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้าไม่มีตารางนี้ไม่ต้องใช้) 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้อสอบกลาง 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย        
 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย        
คณิตสาสตร์        
วิทยาศาสตร์        
  
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย        
คณิตสาสตร์        
วิทยาศาสตร์        
  
 
 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 103 77 26 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 84 61 18 5 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 77 34 34 9 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 105 80 25 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 77 69 7 1 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 89 34 46 9 0 

รวม 535 355 156 24 0 

เฉลี่ยร้อยละ  66.36 29.20 4.50 0.00 
  

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 103 51 34 18 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 84 45 22 17 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 77 17 43 17 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 105 50 40 15 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 77 55 16 6 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 89 20 53 16 0 

รวม 535 238 231 99 0 
เฉลี่ยร้อยละ  44.49 38.88 16.64 0.00 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 103 103 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 84 84 0 
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ประถมศึกษาปีที่ 3 77 77 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 105 105 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 77 77 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 89 89 0 

รวม 535 535 0 
เฉลี่ยร้อยละ  100 0.00 

    
      

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 

ด้าน 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะ
สำคัญ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 535 266 200 69 0 
2.ด้านความสามารถในการคิด 535 213 220 102 0 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 535 225 224 86 0 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 535 247 224 64 0 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 535 285 211 39 0 

รวม  1,236 1,079 360 0 
เฉลี่ยร้อยละ  46.21 40.34 13.46 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
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ความสามารถการคิด 
ผลการประเมิน (คน) รวม 

ปรับปรุง 
1 

พอใช้ 
2 

ดี 
3 

ดีมาก 
4 

ดีเยี่ยม 
5 

1 + 2 
คน (ร้อยละ) 

3 + 4 + 5 
คน (ร้อยละ) 

1.สรุปความคิดจากเรื่องที่ 
อ่าน ฟังและดู และสื่อสารโดย
การพูด หรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

0 47 99 189 200 47 488 

2.นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

0 38 86 222 189 38 527 

3.กำหนดเป้าหมาย  
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
โดยมีเหตุผลประกอบ 

0 68 90 172 205 68 467 

4.มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  

0 0 102 154 279 0 535 

รวม      153 383 
 
  โรงเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด(ระดับประถม)  .  535    คน  

ผู้เรียนได้ระดับปรับปรุง และพอใช้ (1 + 2 )   จำนวน   153  คน  ร้อยละ  28.60 
ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม (3 + 4 + 5 ) จำนวน   383   คน  ร้อยละ  71.40 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
1. จุดด่น 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตมเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะ 
การเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัย สามารถดูแลสุภาพของตน และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
 2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักษ์ธรรมชาติ 
 3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 
 4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 5. ครู ปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 6. ผู้บริหาร ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 7. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มี 
ระบบและกลไก ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการศึกษาปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความรู้ร่วมมือกับผู้ปกครอง/
ชุมชน และท้องถิ่น จัดสื่ออำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน(คณะกรรมการสถานศึกษา   เครือข่ายผู้ปกครอง)ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 9. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งานในแต่ละหน้าที่  มีแผนการปฏิบัติงานประจําปี 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียน
การสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
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 2. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้แก่นักเรียน   นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย มี
ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต คิดเป็น ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน พัฒนาตนเอง มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพหุปัญญาด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี 
นาฏศิลป์  กีฬา  มนุษย์สัมพันธ์  การรู้จักตนเอง  การรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รู้จักป้องกันตนเองจากภัยของ
สิ่งเสพติด  ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบฝึกหัด 
แบบประเมินตัวชี้วัดและเอกสารการวัดและประเมินผล 

4. โรงเรียนสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองรู้จัก
แสวงหาความรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความสามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

5. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการจัดระบบการบริหาร จัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กร พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการกระจายอำนาจ การพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนให้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน พัฒนาสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้และการให้บริการ 

6. โรงเรียนมีสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้  
องค์ความรู้ต่าง ๆจนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม และการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและองค์กรภายนอก 

7. ครูมีความเสียสละทุ่มเทในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
 8. โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานการประเมินตนเอง 
และมีโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการสนับสนุน  และใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  มีนโยบาย
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในหลายๆ ด้าน ที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักเรียนและ
ชุมชน 
 9. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา     คือ “เรียนดี  มีมารยาทงาม”และได้ดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โดยมีการประกวดไหว้ 3 ระดับ  และประกวดความยั่งยืน
ของอัตลักษณ์โรงเรียน  ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน(ดนตรี – นาฏศิลป์)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
แสดงออกถึงพฤติกรรมรักความเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยทั้งด้านดนตรีไทย และ นาฏศิลป์ไทย อีกท้ัง
โรงเรียนยังจัดโครงการเรารักษ์วัดอรุณ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้วัดอรุณราชวรารามเป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ ที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ไทย 
 10. โรงเรียนมีจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
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เป็นคนดีและมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา   
การจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  การจัดกิจกรรมค่าย
ส่งเสริมจริยธรรม  การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต  การจัดแนะแนวการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้
ค้นพบความสามารถของตนเอง เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมต่างๆ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย  ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จุดควรพัฒนา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 1. บอกเหตุการณ์สิ่งรอบต่างๆรอบ   ซักถามสิ่งที่สนใจ  โดยใช้ภาษาพูด   และภาษากายได้อย่าง
เหมาะสม  และเป็นเหตุ เป็นผลง่ายๆได้ 

2. ครูทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการ 
แก้ปัญหาและพัฒนาการเด็ก และมีการนำผลการวิจัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมีระเบียบวินัย 
การรับผิดชอบนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
 2.ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบต่อการทำงาน 
 

3. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็น 
ประจำทุกปีการศึกษา  ส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ติดตามผลและใช้ผล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
   

 4 โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์  
การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
 5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงมากข้ึนผ่านเกณฑ์เกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยเหตุการณ์จริง สิ่งรอบต่างๆรอบ  โดยใช้ภาษาพูด   และภาษากายได้อย่าง
เหมาะสม  และเป็นเหตุ เป็นผลง่ายๆได้ 
 2. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมีระเบียบวินัย การ
รับผิดชอบต่อนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
 3. เขตพ้ืนที่การศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจะได้นำ
ผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 4. ผู้เรียนควรได้รับการวัดผลที่หลากหลายด้วยเครื่องมือที่มีหลายรูปแบบ  เน้นการปฏิบัติจริงเน้นการ
คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ความสามารถ
ในการสื่อสาร  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น  การใช้แหล่งเรียนรู้ ใน – นอก โรงเรียนอย่างคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ 
 5. ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบต่อการทำงาน และ
สามารถทำงานจนสำเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังนิสัยการอยู่
อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  และ มีจิตสาธารณะมากข้ึน 
 
 
 
ด้านการจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริมให้ครูทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการ 
แก้ปัญหาและพัฒนาการเด็ก และมีการนำผลการวิจัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 2. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจำทุก
ปีการศกึษา  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ติดตามผลและใช้ผล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

 
4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมีระเบียบวินัย การ
รับผิดชอบต่อนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือ
จะได้นำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
ด้านการจัดการศึกษา 
    1.  ครูสอนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา เพราะเกษียณอายุราชการ  บุคลากรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน  เป็นครูจ้างประจำและครูอัตราจ้าง 
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2. การจัดอบรมให้ความรู้ครูในสาระหลักของโรงเรียนเพิ่มเติมทักษะกระบวนการคิดสู่การปฏิบัติจริงในชั้น
เรียน และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอน 
ด้านอาคารสถานที่ 
      1. งบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน  และจัดจ้างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้ามาช่วยสอนในงานต่างๆไม่
เพียงพอ 
       2. ซอยวังเดิม  8  คับแคบ  ซึ่งเป็นซอยเข้าโรงเรียนแยกจากถนนวังเดิม  มีร้านค้าวางจำหน่ายอาหาร
และรถยนต์จอดเป็นประจำ  ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางโรงเรียนถูกแบ่งเป็น  2  บริเวณ  ด้วยถนนเล็ก
เชื่อม  คือซอยวังเดิม 6  และ  8  ทำให้เกิดเป็นจุดอันตราย  ที่ทำให้บุคคลจากภายนอกเข้าออกจากโรงเรียน
ได้ง่าย 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
หลักฐาน ข้อมลูสำคัญ 

 
1.เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสำคัญ ที่แสดงเกียรติยศ 
 

ผลงานดีเด่นปีการศึกษา  2559 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คร ู
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1. นางธวัลพร   ศรพรหมฉาย 
2. นางวิภา      มูลบรรจง 
3. นางสุกฤตา   ชัยวิเศษ 

ครูดีศรีประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 

 

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที ่
สพป. กรุงเทพมหานคร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที ่66 ประจำปีการศกึษา 2559 
สังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดจันทบุรี  
ระหว่าง วันที ่16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

นักเรียน 
1. เด็กชายวศิน  นาคทองพริ้ง 
ครูฝึกสอน 
1. นางสุกฤตา  ชัยวิเศษ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 11 
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา

จันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกสพป. กรุงเทพมหานคร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศกึษา ครั้งที่ 66 ประจำปกีารศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร  
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ  
ระหว่าง วันที ่3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 
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นักเรียน 
1. เด็กชายวศิน  นาคทองพริ้ง 
ครูฝึกสอน 
1. นางสุกฤตา  ชัยวิเศษ 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
1. เด็กชายชวโรจน์  ศรีบาง 
2. เด็กชายปุณณสิน  ชิตมีไชย 
3. เด็กหญิงอามีนา  รอดสมัย 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุพัฒตา  สมเกศ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภท

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป. 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายนภัสรพี  เจตน์อารี 
ครูฝึกสอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
1. เด็กชายพีรพัฒน์  นิลโกศล 
ครูฝึกสอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
1. เด็กชายกนก  หงษา 
2. เด็กชายวุฒิชัย  ใจนวล 
ครูฝึกสอน 
1. นายพัลลภ  สัตยานุกูล 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 

 ป.1-ป.3 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงศรัญญา   
เจริญยนต์วัฒนา 
2. เด็กหญิงอินทิรา  ใจซื่อ 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  

กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายธนวัฒน์  ผลอำไพ 
ครูฝึกสอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

1. เด็กชายวรัญญู  โชติสุวรรณกุล รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 สำนักงานเขตพ้ืนที่
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ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 
 

การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงสิริพร  ศาสตร์พงษ์ 
2. เด็กหญิงสุรดาปราศจากอิทธพิล 
ครูฝึกสอน 
1. นายพัลลภ  สัตยานุกูล 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 

ป.4-ป.6 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงปภาวรินท์ โควินทะสูต 
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธงไชย์ 
3. เด็กหญิงอุษณีย์  เล็กแหลมคม
ครูฝึกสอน 
11. นายโสฬส  ลีลาศวัฒนา 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่อง

เคียง ป.4-ป.6 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายชญานนท์  จรเกตุ 
2. เด็กชายชยังกูร  จีบจอหอ 
3. เด็กชายภานุเดช  เรืองทอง 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวขนิษฐา รัตนวารินทร ์

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 26 
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีวิสุทธิกุล 
2. เด็กชายวิชยุตม์  ศิมาลัย 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 
2. นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 22 
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายชนะมนต์  ทานุมา 
2. เด็กหญิงธัญชนก  เอ่ียมอักษร 
3. เด็กชายสิทธินนท์   จริยะพงศ์ 
ครูฝึกสอน 
1. นางวิภา  มูลบรรจง 
  

รางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท

บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายคณิศร  เอโกบล 
2. เด็กชายธนดล  อุทาวงค์ 
3. เด็กหญิงธนัญญา  ขุนพิทักษ์ 
4. เด็กชายปัณวัฒน์  เพลิดนอก 
5. เด็กหญิงฟารีดา  เนระภู 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวพัชรี  ศรีรัชวงษ ์

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 7 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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2. นางสาวชไมพร  วานิชวรรณ์ 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

1. เด็กชายกษฌา  ตั้งศิริกุลพร 
2. เด็กชายอภิรักษ ์ โพธิ์ประสิทธิ์ 
ครูฝึกสอน 
1. นางศุภลักษณ ์ อภิหกิจ 

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 9 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล  

ป.4-ป.6 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงณัฏฐินี  วงศ์สุวรรณ 
2. เด็กชายณัฐพงศ ์ วัฒนานุกิจ 
3. เด็กหญิงนิศาชล  เจนจัดการ 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุพัตรา  คงพิรุณ 
2. นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 23 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

(Science Show) ป.4-ป.6 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงขัตติยา  ภิรมย์นิล 
2. เด็กชายพัฒน์  ศรีโพธิ์กลาง 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 
2. นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 26 
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงรพีพร  สุทธิกุล 
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีหงษ์ 
3. เด็กชายอติวิชญ์  พรมสมบัติ 
ครูฝึกสอน 
1. นางอรวรา  มูลน้อย 

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 29 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

ปฐมวัย 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงขวัญพิมลศิริ  เอ่ียม
อักษรครูฝึกสอน 
1. นางธวัลพร  ศรพรหมฉาย 
  

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 46 
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายสุชานันท์  แก้วหยก 
2. เด็กชายอติวัณณ ์ พรมสมบัติ 
3. เด็กหญิงโนะอะ  ทะคะฮิชิ 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวพิมฤทัย  เถาเบา 

รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 49 
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายปุญญภัทร  คำสี รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 9 สำนักงานเขตพ้ืนที่
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ครูฝึกสอน 
1. นางสาววาสนา  ปั้นไล ้
  

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ป.1-ป.6 

การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

1. เด็กหญิงภูริชญา  สวนสวัสดิ์ 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ 

รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 63 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
1. เด็กชายวุฒิชัย  ใจนวล 
ครูฝึกสอน 
1. นางธวัลพร  ศรพรหมฉาย 

รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 67 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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3.บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาและรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 

 

กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ข้อ 14 (7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจึงได้
แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการจัดทำรายงานประปีของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำเป็นรายงานประจำปีของสถานศึกษาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  

           ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนประถมทวีธาภืเศก ได้พิจารณารายงาน  
ประจำปีของสถานศึกษาแล้ว เห็นว่ามีความสมบูรณ์แล้ว จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปได้ 
 

 
 
 
            (นางศิริรัตน์   สุวรรณภาชน์)                                                                                                  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
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4.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก และรอบที่สอง 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ รอบแรก เมื่อวันที่ 4 – 6 มีนาคม  2546 
ประเมินเพียงระดับขั้นพื้นฐาน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ รอบสอง 
 เมื่อวันที่ 14 – 16  มิถุนายน   2549 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลประเมินอิง

เกณฑ์ 

 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.32 ดี 4 ดีมาก 3.66 ได้ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

3.45 ดี 4 ดีมาก 3.73 ได้ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.47 ดี 4 ดีมาก 3.74 ได้ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ   มี
ความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ 

3.33 ดี 3 ดี 3.17 ได้ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 

3.16 ดี 3 ดี 3.08 ได้ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.00 ดี 3 ดี 3.00 ได้ 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รัก
การทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

2.90 ดี 3 ดี 2.95 ได้ 

ด้านคร ู       
มาตรฐานที ่8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบและ มีครูเพียงพอ 

3.60 ดีมาด 3 ดี 3.30 ได้ 

มาตรฐานที ่9 ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.00 ดี 3 ดี 3.00 ได้ 

 
 



131 

 

 
 

การศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลประเมินอิง

เกณฑ์ 

 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที ่10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

3.39 ดี 4 ดีมาก 3.70 ได้ 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.31 ดี 3 ดี 3.16 ได้ 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.24 ดี 3 ดี 3.12 ได้ 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีหลักสูตร ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.20 ดี 3 ดี 3.10 ได้ 

มาตรฐานที ่14 สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

3.30 ดี 4 ดีมาก 3.60 ได้ 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  ได้   ไม่ได ้
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลประเมินอิง

เกณฑ์ 

 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.08 ดี 3 ดีมาก 3.08 ได้ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

2.91 ดี 3 ดีมาก 2.96 ได้ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.21 ดี 3 ดีมาก 3.11 ได้ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ   มี
ความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ 

2.92 ดี 2 ดี 2.56 ไม่ได้ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 

3.91 ดีมาก 3 ดี 3.46 ได้ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.76 ดี 3 ดี 2.88 ได้ 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รัก
การทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

3.19 ดี 3 ดี 3.10 ได้ 
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ด้านคร ู       
มาตรฐานที ่8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบและ มีครูเพียงพอ 

3.40 ดีมาด 3 ดี 3.20 ได้ 

มาตรฐานที ่9 ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.48 ดี 2 พอใช้ 2.24 ได้ 

 
 
 
 

การศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลประเมินอิง

เกณฑ์ 

 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที ่10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

3.39 ดี 4 ดีมาก 3.70 ได้ 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.31 ดี 3 ดี 3.16 ได้ 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.32 ดี 3 ดี 3.16 ได้ 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีหลักสูตร ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.20 ดี 3 ดี 3.10 ได้ 

มาตรฐานที ่14 สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

3.20 ดี 4 ดีมาก 3.60 ได้ 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  ได้   ไม่ได ้
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5.ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ย้อนหลงั 3 ปีการศึกษา 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2552 ถึง ปกีารศึกษา 2559 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 

 

วิชา 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 38.19 30.14 51.77 
คณิตศาสตร์ 38.74 37.95 54.29 
วิทยาศาสตร์ 35.84 43.36 34.58 
สังคมศึกษาฯ 34.78 48.54 53.38 
สุขศึกษาและพลศึกษา 65.01 49.73 59.74 
ศิลปะ 40.18 40.04 48.57 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 50.00 49.64 56.83 
ภาษาอังกฤษ 29.07 15.23 32.27 

 

วิชา 
ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 



135 

 

ภาษาไทย 52.48 51.24 52.25 
คณิตศาสตร์ 44.33 50.70 48.47 
วิทยาศาสตร์ 39.11 38.20 47.49 
สังคมศึกษาฯ 49.68 42.53 57.14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 56.91 69.37 58.72 
ศิลปะ 56.93 54.05 45.61 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 59.57 59.65 56.32 
ภาษาอังกฤษ 42.60 36.90 45.94 

 

วิชา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 55.39 57.29 
คณิตศาสตร์ 55.42 50.92 
วิทยาศาสตร์ 48.41 44.75 
สังคมศึกษาฯ 52.14 50.25 
ภาษาอังกฤษ 54.75 41.46 

 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนร้อยละ O –NET ปีการศึกษา 2557 - 2559 
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนร้อยละ O –NET ปีการศึกษา 2554 - 2559 
 
 

 
 

**หมายเหตุ : เปรียบเพียง   5   วิชาหลกัเท่านั้นเนื่องจาก ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2558  สอบ
ระดับชาติ  (O – NET)  เพียงแค่  5   วิชาหลัก 
 
 
 
6.ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2557  
 

 
สาระวิชา 

จำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ จำนวน และร้อยละของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 

คณิตศาสตร์(คำนวณ) 55 16.02 6.44 45.77  
ภาษาไทย(ภาษา) 55 18.80 5.36 53.71  
วิทยาศาสตร์(เหตุผล) 55 17.67 6.27 50.49  
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ปีการศึกษา 2558  
 

 
สาระวิชา 

จำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ จำนวน และร้อยละของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 

คณิตศาสตร์(คำนวณ) 88 17.30 6.59 49.42  
ภาษาไทย(ภาษา) 88 19.11 5.34 54.61  
วิทยาศาสตร์(เหตุผล) 88 20.81 5.38 59.45  

 
 

ปีการศึกษา 2559 
 

 
สาระวิชา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวน และร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

ด้านภาษา 35 18.56 53.04 36คน  =  ร้อยละ 52.94 
ด้านคำนวณ 35 17.21 49.19 27คน  =  ร้อยละ 39.71 
ด้านเหตุผล 35 19.07 54.48 28คน  =  ร้อยละ 40.58 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน   55.40 37คน  =  ร้อยละ 53.62 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพ้ืนที่   59.94 33คน  =  ร้อยละ 47.83 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของของ
ประเทศ 

  47.13 46คน  =  ร้อยละ 66.67 

 
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2559  77  คน 
เด็กปกติ จำนวน  69  คน 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  จำนวน   9  คน 

 
 
 
7.ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประถมทวธีาภิเศก 

 
 1. นางศิริรัตน์  สุวรรณภาชน ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
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 2. นายสมเกียรติ  เลิศกาญจนาพร   ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 3. นางสาวสุเอื้อคำ  เลิศวิจิตรพันธุ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 4. นางรุ่งทิวา  เลิศสุขีเกษม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 5. นายสมพงษ์  รอดด้วยบุญ  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
 6. พระเทพเมธี    ผู้ทรงพระภิกษุ   กรรมการ 
 7. พระมหาบุญรุ่ง  สิริโชติ  ผู้ทรงพระภิกษุ   กรรมการ 
 8. นายสรยุทธ  สุขล้อม   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 9.  นายศุภกิจ  มงคลศิลป์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 10.นายสมบัติ  ทองสวัสดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 11.พระปลัดกฤษฎิ์มงคล  ฐิตมงฺคโล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 12.นายประสิทธิ์  สิทธิโชคธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 13. นางศุภลักษณ์  อภิหกิจ  ผู้แทนครู   กรรมการ 
 14. นายกฎทบวง  รัตนพลที  ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

 


