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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 160  ถนน
อรุณอมรินทร์  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 
เขตพ้ืนที่บริการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเนื่องใน 
วโรกาสที่ทรงครองราชสมบัติยืนยาวครบเป็นสองเท่าของรัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  พระบรมอัยกาธิ
ราช  โดยทรงชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในให้ทรงบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียน  เพ่ือเป็นอนุสาวรีย์ถวายแด่
สมเด็จพระบรมอัยกาธิราชเจ้า  ในการสร้างโรงเรียนได้มอบให้พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรปักษ์  เป็นแม่กอง
จัดสร้างเป็นอาคารตึก  2  ชัน้  จากเงินบริจาค  33,484  บาท  30  อัฐ   แต่การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า  เงิน
บริจาคท่ีใช้สร้างไม่เพียงพอ  กระทรวงธรรมการจึงได้จัดงบประมาณสมทบให้อีก 7,307 บาท  จนสามารถเปิดเรียน
ครั้งแรกได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2445 ชื่อ “โรงเรียนทวีธาเศก” 

โรงเรียนทวีธาภิเศก  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยดีตลอดมา  จนมีนักเรียนมากข้ึนสถานที่เรียน 
จึงคับแคบแออัด  ทางราชการจึงสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในบริเวณท่ีดินของวัดนาคกลางเมื่อ พ.ศ. 2494  โดยย้าย
เอานักเรียนชั้นมัธยมปลายไปเรียน  ส่วนมัธยมต้นยังคงให้เรียนที่อาคารเรียนที่วัดอรุณราชวราราม  จนถึง พ.ศ. 
2503 ได้ย้ายออกไปเรียนที่วัดนาคกลางทั้งหมด อันเป็นโรงเรียนทวีธาภิเศกในปัจจุบันนี้นั่นเอง 

สำหรับอาคารเรียนหลังเดิม ณ วัดอรุณราชวรารามนั้น  กรมสามัญศึกษาได้ทำการเปิดสอนในระดับชั้น 
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5  -  ป.7)  โดยเปิดสอนชั้น ป.5  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504  มีนักเรียน 390 
คน ครู 20 คนและให้ชื่อว่า "โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก"  เพ่ือทรงความหมายเดิมที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างโรงเรียนขึ้นมา  ณ  บริเวณแห่งนี้ 
 ต่อมาในปีการศึกษา 2521  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกได้เปลี่ยนแปลงการเปิดรับนักเรียนใหม่  ได้ทำการ
รับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ชั้น ป.6  ตามหลักสูตรที่ราชการเปลี่ยนแปลงใหม่และในปีการศึกษา 2522   ได้
เปิดสอนเด็กเล็กอีก 1 ห้องเรียน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523ได้โอนโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัด สำนักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ขึ้นตรงต่อสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ในกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มสุโขทัย เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2546  ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.  ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
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พ.ศ.  2546  โดยมาตรา  63  มาตรา  64  ให้โอนโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องให้
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2546 
 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นอย่างดี และได้รับการประเมินผล
จากสมศ. ดังนี้ 

ปี 2544 – 2548   การประเมิน สมศ.รอบท่ี 1 (เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกท่ียังไม่ประเมิน 
ปฐมวัย  จะประเมินแต่ระดับประถมศึกษา)  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกผ่านการประเมิน   ในระดับ ดี 

 ปี 2549 – 2553   การประเมิน สมศ.รอบท่ี 2 (เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกประเมินแยกระดับ  
ปฐมวัย  และประถมศึกษา)  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ทั้งระดับปฐมวัย  และประถมศึกษาผ่านการประเมิน   ใน
ระดับ ดี 
  ปี 2554 – 2558   การประเมิน สมศ.รอบที่ 3 (เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกประเมินแยกระดับ 
ปฐมวัย  และประถมศึกษา)  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกท้ังระดับปฐมวัย  และประถมศึกษาผ่านการประเมิน   ใน
ระดับ ดี 

โดยในปีการศึกษา 2555  ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดการสอนในระดับ 
อนุบาล 3 ขวบในปัจจุบัน 

แผนที่โรงเรียน 
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2.  ข้อมูลผู้บริหาร 

1)  ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ ว่าที่ร้อยตรี ดร.พินิจ    สังสัพพันธ์   โทรศัพท์  081 270 0171 อีเมล์  - 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  11 มกราคม 2562 
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 เดือน 
 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่10  มิถุนายน  พ.ศ. 2561) 

1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  712  คน 
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

อนุบาล 1 2 29 20 49 25 
อนุบาล 2 2 38 24 62 31 
อนุบาล 3 3 32 32 64 22 

รวม 7 99 76 175  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 52 34 86 29 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 41 27 68 34 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 50 39 89 30 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3 43 32 75 25 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2 39 34 73 37 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 63 37 100 34 

รวม 16 203 203 491  
รวมทั้งสิ้น 23 276 279 66  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 4.1ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.พินิจ  
สังสัพพันธ 

48 26 คศ.4 ปร.ด วิจัย วัดผลและ
สถิติการศึกษา 

- 20 

2 น.ส.สุริศา  วารุณ 31 5 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 
ท่องศัพท์ ป.6 
ลส.-นน ป.6 
วิธีพุทธ ป.6 

20 

3 นางสาววารีรักษ์  เครือรัตน์ 26 1  ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.1 
สังคม ป.1 

ท่องศัพท์ ป.1 
ประวัติ ป.1 
ลส.-นน ป.1 
วิธีพุทธ ป.1 

หน้าที่พลเมือง ป.1 

20 

4 นางสาวจิดาภา ขานเกตุ 24 1  ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป. 5-6 
ลดเวลาเรียน ป.5 

ท่องศัพท์ ป.6 
วิถีพุทธ ป.4 

20 

5 นางวิภา  มูลบรรจง 56 30 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต ป.6 
ท่องศัพท์ ป.6 
ลส.-นน ป.6 
วิธีพุทธ ป.6 

20 

6 น.ส.ขนิษฐา รัตนวารินทร์ 60 25 คศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิต ป.4 
ภาษาไทย ป. 4 
แนะแนว ป. 
ลส-นน ป.4 

20 
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 4.1ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

7 นางสุกฤตา  ชัยวิเศษ 50 8 คศ.1 ศษ.บ. ประถมศึกษา คณิต ป.1 
ภาษาไทย ป.1 

สังคม ป.1 
ท่องศัพท์ ป.1 
ประวัติ ป.1 
ลส.-นน ป.1 
วิธีพุทธ ป.1 

หน้าที่พลเมือง ป.1 

 

8 นางสาวฐิติกานต์  
โชคอนุวัฒน์ 

24 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ คณิตศาสตร์ คณิต ป.3 
ท่องศัพท์ ป.3 
ลส-นน ป.3 
วิถีพุทธ ป.3 

20 

9 นางศุภลักษณ์  อภิหกิจ 59 28 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์/กอท ป.2 20 

10 น.ส.วรัญญา วงศ์สุวรรณ 38 6 คศ.1 คบ. 
ศษ.ม. 

ฟิสิกส ์
บริหาร

การศึกษา 

วิทย์ ป.5-6 
กอท ป.6 

วิถีพุทธ ป.6 
ลส-นน ป.6 

หน้าที่พลเมือง ป.6 

20 

11 น.ส.สุพัตรา  คงพิรุณ 35 5 คศ.1 กศ.บ 
ป.บัณฑิต 

ศษ.ม. 

เทคโนอาหาร 
 

บริหาร
การศึกษา 

วิทย์ ป.3 
แนะแนว ป.3 
ท่องศัพท์ ป.3 

หน้าที่พลเมือง ป.3 
วิถีพุทธ ป.3 
ลส-นน ป.3 
กอท ป.4 

20 
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 4.1ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

12 นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์สีตา 26 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทย์ ป.1 ป.4 
แนะแนว ป.4 

หน้าที่พลเมือง ป.4 
วิถีพุทธ ป.4 
ลส-นน ป.4 

 

20 

13 นางมนัสนันท์  ค้ำชูสิทธิผล 53 11 คศ.2 คบ. 
ค.ม. 

อังกฤษ 
บริหาร

การศึกษา 

อังกฤษ ป.5-6 
Conversantป.5-6 

ลส.-นน ป.5 
 

20 

14 น.ส.ปวีณา  กองสุข 32 7 คศ.1 ศษ.บ 
ป.บัณฑิต 

ศษ.ม. 

ธุรกิจอังกฤษ 
 

บริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ ป.1-2 
Conversantป.1-2 

ท่องศัพท์ ป.2 
สล-นน ป.2 
วิถีพุทธ ป.2 

20 

15 น.ส.สุพัฒตา   สมเกศ 38 6 คศ.1 คบ. 
ศษ.ม. 

อังกฤษ
บริหาร

การศึกษา 

อังกฤษ ป.1-3 
Conversantป.1-3 

ท่องศัพท์ ป.3 
สล-นน ป.3 
วิถีพุทธ ป.3 

20 

16 นางวันเพ็ญ  วาเลนทอฟสกี้ 35 4 คศ.1 คบ. 
ค.ม. 

อังกฤษ 
หลักสูตรและ

การสอน
ภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ ป.4-5 
Conversantป.4-5 

สล-นน ป.4 
แนะแนว ป.4 

20 
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 4.1ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

17 น.ส.สุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 31 5 คศ.1 ค.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
บริหาร

การศึกษา 

สังคม ป. 2 
ประวัติ ป.2 

ภาษาไทย ป.2 
ท่องศัพท์ ป.2 
ลส-นน ป.2 
วิถีพุทธ ป.2 

20 

18 น.ส.วาสนา  ปั้นไล้ 40 8 คศ.2 คบ. 
ศษ.ม. 

ประถมศึกษา 
บริหาร

การศึกษา 

ประวัติ ป.5 
หน้าที่พลเมือง ป.5 

แนะแนว ป.5 
ท่องศัพท์ ป. 5 
ลส-นน ป.5 
วิถีพุทธ ป.5 
คณิต ป.5 

20 

19 นางสาวพรพิมล  จันบัว 28 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ป.1 
ประวัติ ป.1 
วิถีพุทธ ป.1 

หน้าที่พลเมือง ป.1 
คณิต ป.1 

ลส-นน ป.1 

20 

20 นายโสฬส  ลีลาศวัฒนา 32 3 คร ูคศ.1 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ คอม ป.5-6 
เทคโน ป.1 ป.4 
กอท/คอม ป.3 
ท่องศัพท์ ป.4 
วิถีพุทธ ป.4 
ลส-นน ป5 

20 
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 4.1ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

21 นางสาวเจนจิรา  
ประภาสะวัติ 

27 2 ครูผู้ช่วย คบ. 
ค.ม. 

สุขศึกษา 
สุขศึกษา 

สุขศึกษา ป.1-3 
คณิต ป.2 

ท่องศัพท์ ป.5 

20 

22 นายสำรวจ   ป่ากุญชร 30 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา พลศึกษา ป.1-3 
หน้าที่พลเมือง ป.2 

ท่องศัพท์ ป.4 
แนะแนว ป.2 
ลส-นน ป.1 

20 

23 นางสาวรัตนา    สินประวัติ 24 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ ทัศนศิลป์ ศิลปะ ป.1-6 20 

24 น.ส.ทิวาวรรณ สังข์ภิรมย ์ 36 10 คศ.2 คบ. 
กศ.ม. 

ปฐมวัย 
การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 20 

25 น.ส.อัจฉรา  วันศรี 41 5 คศ.1 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 20 

 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    22    คน   คิดเป็นร้อยละ 88 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด   3   คน    คิดเป็นร้อยละ 22 
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 4.2 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/
ตำแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน 

1 นายทรงฤทธิ์ พรประภา 43 14 วท.บ. วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

สุขศึกษา ป.4-6 
พลศึกษา ป.4-6 
ลส-นน  ป.6 

งบประมาณ
(ครูขาดแคลน) 

2 นางสีฟ้า  ชุณหรัต 60 43 ค.บ. คหกรรมฯ กอท ป.5 
สังคม ป.3-4 
ประวัติ ป.3 
ท่องศัพท์ ป.4 
วิถีพุทธ ป.5 

งบประมาณ
(ครูขาดแคลน) 

3 น.ส.อรชุมา วานิชวรรณ์ 39 10 นศ.บ 
ป.บัณฑิต 

นิเทศฯ
โฆษณา 
วิชาชีพครู 

อนุบาล รายได้
สถานศึกษา 

4 นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 39 13 ศษ.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ป.1-6 
ลส-นน ป.4 

รายได้
สถานศึกษา 

5 นางอรวรา   มูลน้อย 58 32 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล รายได้
สถานศึกษา 

6 นางพิมฤทัย  เส้งสีแดง 30 6 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล รายได้
สถานศึกษา 

7 นางสาวบุณญรัตน์   
ยอดกันหา 

25 1 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล รายได้
สถานศึกษา 

8 นางภาวินี   เลี้ยงรักษา 63 23 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.3 
ลส-นน ป.3 
วิถีพุทธ ป.3 

รายได้
สถานศึกษา 

9 พระปลัดกฤษฎิ์มงคล 45 9 ศศ.ศ. ศาสนศึกษา สังคม ป.5-5 
ประวัติ ป.6 
วิถีพุทธ ป.1-6 

รายได้
สถานศึกษา 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    6    คน   คิดเป็นร้อยละ 66.66 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด   3   คน  คิดเป็นร้อยละ 33.34 
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 4.3 ลูกจ้าง 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/
ตำแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวชไมพร  
วานิชวรรณ ์

41 9 นศ.บ. 
ป.บัณฑิต 

นิเทศ 
วิชาชีพครู 

ธุรการ งบประมาณ
(ครูธุรการ) 

2 นางสาวพจนีย์  แสง
สุรีย์ 

45 19 ปวช บัญชี พนักงาน
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
สถานศึกษา 

3 นางสมบูรณ์   สมนึก 57 24 ป.4  พ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ 

งบประมาณ 
(พ่ีเลี้ยงเด็ก

พิการ) 
4 นางนวรัตน์  ปานรอด 57 8 ปวช คหกรรม พ่ีเลี้ยงเด็ก

พิการ 
งบประมาณ 
(พ่ีเลี้ยงเด็ก

พิการ) 
5 นางเนตรติยา    

ดาวเศรษฐ 
44 7 ม.6  พ่ีเลี้ยงเด็ก

พิการ 
งบประมาณ 
(พ่ีเลี้ยงเด็ก

พิการ) 
6 นางภาวินี    

ไตรย์วาสน์ 
41 6 ศิลปหัตถกรรม ปวช พ่ีเลี้ยงอนุบาล รายได้

สถานศึกษา 
7 นางสาวสุพัตรา 

ลักษมีวิมล 
25 1 ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 
พ่ีเลี้ยงอนุบาล รายได้

สถานศึกษา 
8 นางอุมาศรี  บัวเนตร 32 1 ม.6  พนักงาน

ราชการ 
งบประมาณ 
(พนักงาน
ราชการ) 

9 นางมะลิวัลย์   
ปิ่นวิเศษ 

43 6 เดือน ม.6  นักการ รายได้
สถานศึกษา 
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5. ข้อมูลอาคาสถานที ่
อาคารเรียนจำนวน  2  หลัง อาคารประกอบจำนวน 2 หลัง ส้วม 4 หลัง สระว่ายน้ำ   -   สระ  

สนามเด็กเล่น.   -    สนามอ่ืนๆ (ลานนกประสงค์)  1 สนาม 
6. ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย รายจ่าย 

เงินงบประมาณ  7,516,067.72 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,631,953.00 
เงินนอกงบประมาณ  2,175,608.37 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  6,009,176.03 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 329,815.00 เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 66,200.00 

รวมรายรับ 10,021,491.09 รวมรายจ่าย 7,707,329.03 
 

งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ   16.28  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  83.06  ของรายรับ 
งบอ่ืนๆ     คิดเป็นร้อยละ  0.66    ของรายรับ 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีความเข้มแข็ง ได้แก่ ชุมชน
ปรกอรุณ ที่อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี     มีประชากร
ประมาณ 1,000 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร     พระราชวังเดิม 
หน่วยงานของกองทัพเรือ  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการ และ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือประชากรส่วนใหญ่
นักถือศาสนาพุทธ คิดเป็น 95.00%    และศาสนาอิสลาม   คิดเป็น 5.00% 
 ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือนอกจากนี้เขตบางกอกใหญ่จัดงานสงกรานต์ และ
งานลอยกระทงร่วมกับชุมชน วัดอรุณราชวราราม  และโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือรับราชการ และ ค้าขาย  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น 95.00%    และศาสนาอิสลาม   คิดเป็น 5.00% ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉลี่ยต่อครอบครัว 7,000 – 25,000  บาทต่อเดือน  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4-5 คน 

3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้วัดอรุณราชวราราม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ 

นักเรียนเข้าถึงศาสนา  วัฒนธรรม  และส่งเสริมภาษาโดยผ่านกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยทั้งในแบบภาคภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ยังมีพระราชวังเดิม เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมด้านประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี  ผู้นำชุมชน
ปรกอรุณให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนให้ได้เผยแพร่เป็นอย่างดี  
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกจัดสอนระดับปฐมวัย คือ อนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาล 3 โดยยึดหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 

ใช้เวลาตลอดหลักสูตร  3  ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุจำนวนชั่วโมงท่ีใช้จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ    800   ชั่วโมง 
และจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช 2560  และหลักสูตรสถานศึกษาใน               

ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนได้จัดโครงสร้างหลักสูตร  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 

 

หลักการ 
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาการที่ครอบคลุม

เด็กปฐมวัยทุกคน 

อบรมเลี้ยงดู  
ให้การศึกษา  

เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

จัดกิจกรรมที่
หลากลาย

เหมาะสมกับวัย 

จัดประสบการณ์
ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

จดุมุ่งหมาย คุณลกัษณะตามวยั  4ดา้น 

โครงสร้าง 

เนื้อหาและแนวคดิ 

- ร่างกาย การเจรญิเติบโต สุข
นิสัย 

- สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ทักษะการคิด การใช้ภาษา
สื่อสาร การแสวงหาความรู ้

ประสบการณ์สำคัญ 
- การเคลื่อนไหว 
 
- มีความสุขและแสดงออกทาง
อารมณไ์ดเ้หมาะสมกบัวัย 
- การมีวินัย อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได ้
 
- การใช้ภาษา  มีทักษะการคิด
สมวัย แสวงหาความรูไ้ดส้มวัย 

กิจกรรม
สร้างสรรค์

พฒันาร่างกาย 

กิจกรรมพฒันา 

อารมณ์-จิตใจ 

กิจกรรมพฒันา 

สงัคม 

กิจกรรมพฒันา 

สติปัญญา 

สร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครอง 

ชุมชน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก พุทธศักราช 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน 

 ระดับประถมศึกษา 
 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ภาษาไทย 160 160 160 160 160 160 
   คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 
   วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- 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 เทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
  ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2.  ลูกเสือ – เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 
3.  กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
4.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

*กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 280 280 280 280 280 280 
1. กิจกรรมท่องศัพท์ 40 40 40 40 40 40 

2. CONVERSATION 40 40 40 40 40 40 
3. กิจกรรมวิถีพุทธ(ธรรมมะ) 40 40 40 40 40 40 

4. กิจกรรมทักษะภาษาไทย 40 40 40 - - - 
5. กิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์ 40 40 40 - - - 

6. กิจกรรมคอมพิวเตอร์ - - - 40 40 40 
7. กิจกรรมทัศนศิลป์ - - - 40 40 40 
*รายวิชาเพิ่มเติม 40 ชั่วโมง 
1.  หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,280 ชั่วโมง/ปี 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1)  ห้องสมุดมีขนาด 60 ตารางเมตร มีหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดประมาณ 3,500 เล่ม นักเรียนสามารถ

สืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบสืบค้นจากคอมพิวเตอร์   
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  เฉลี่ย 250 คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 37.36  ของนักเรียน

ประถมศึกษาทั้งหมด   
2) ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน 2 ห้อง 
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 62 คน ต่อวันคิด

เป็นร้อยละ 18.39  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 7 เครื่อง 
แท็บแล็ต  62 เครื่อง  
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4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

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 จ.กทม 
2. พระราชวังเดิม จ.กทม 
3. พิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติ 
จ. ราชบุร ี
4. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 
5. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสยาม 
โอเซี่ยนเวิลดิ์  จ.กทม 
6. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เอกมัย 
จ.กทม 

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

 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
 
1 ครั้ง/ปี 
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6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ ครู นักเรียน ในปี
การศึกษานี้ 

 6.1 คุณศุภกิจ มงคลศิลป์ให้ความรู้เรื่องดนตรีสากล (วงดุริยางค์) ให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน 120 ครั้ง/ปี 

 6.2 พระอาจารย์จากวัดอรุณราชวราราม  จำนวน 6 รูป  ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา  ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6จำนวน 324 ครั้ง/ปี 

 6.3 พระกฤษฏิ์มงคล  ฐิตมงฺคโล  ให้ความรู้เรื่องสังคม และประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6จำนวน 120 ครั้ง/ปี 

    6.4 คุณฐิตยา   กาญจนผลินให้ความรู้เรื่องขับร้องประสานเสียงให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีใน
ชั่วโมงชุมนุม 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

10.1 ผลงานดีเด่น 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อที่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
ครูดีศรีประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1.นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 

2.นางสาวสุพัฒตา  สมเกศ 
3.นางมนัสนันท์    ค้ำชูสิทธิผล 

สพป.กทม 

ครูดีไม่มีอบายมุข 1.นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 
2.นางสาวสุพัฒตา  สมเกศ 
3.นางสุกฤตา       ชัยวิเศษ 

สพป.กทม 

นักเรียน 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(เรียงความ) ป.4-6 

1. เด็กชายศรวัสย์  หมุนทอง 
ครูผู้สอน 
1. นางภาวินี  เลี้ยงรักษา 

เหรียญทอง อันดับที่ 4 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ 
ป.1-3 

1. เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ 

เหรียญทอง อันดับที่ 8 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อที่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาว
คณิตศาสตร์ ป.4-6 

1. เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง 
ครูผู้สอน 
1. นางวิภา  มูลบรรจง 

เหรียญทอง อันดับที่ 8 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 1. เด็กชายกิตติธัช  ศุภรธิน 
2. เด็กหญงิราชาวดี  งามเลิศ 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 
2. นางสาววาสนา   ปั้นไล้ 
 

เหรียญทอง อันดับที่ 10 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงเบญญารัตน์    พรหมมา 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวรัตนา    สินประวตัิ 

เหรียญทอง อันดับที่ 5 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

1. เด็กชายปุณณสิน    ชิดมีไชย 
2. เด็กหญิงอามีนา    รอดสมัย 
3. เด็กชายปุญญภัทร    คำสี 
ครูผู้สอน 
1. นางสาววาสนา    ปั้นไล ้
2. นางสาวสุพัฒตา    สมเกศ 

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขันเครื่องร่อน  
ประเภทร่อนนาน ป.4-6 

1. เด็กชายจักรพงษ์  เมืองมั่น 
2. เด็กชายอานัส  นิลฉ่ำ 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวพิชญานันท์  โพธิ์สีตา 
2. นางศุภลักษณ์  อภิหกิจ 
 

เหรียญทองเงิน อันดับที่ 6 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 



18 
 

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อที่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

1. เด็กหญิงปัณฑารีย์    พงษ์โสภา 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวสุพัฒตา    สมเกศ 

เหรียญทองเงิน อันดับที่ 16 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ป.4-6 

1. เด็กชายณัฐพงษ์  วัฒนานุกิจ 
2. เด็กหญิงนิศาชล  เจนจัดการ 
3. เด็กหญิงณัฎฐินี  วงศ์สุวรรณ 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวพิชญานันท์  โพธิ์สีตา 
2. นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 

เหรียญทองเงิน อันดับที่ 19 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  
ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงปรกเกศ    เพชรดีคาย 
2. เด็กชายกฤษฎา    สิริรัตน์ 
3. เด็กหญิงสุภัทรา    สุขเพิ่ม 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวขนิษฐา    รัตนวารนิทร์ 
2. นายโสฬส    ลลีาศวัฒนา 

เหรียญทองเงิน อันดับที่ 23 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ป.4-ป.6 

1. เด็กชายภูผา    สุขสุข 
ครูผู้สอน 
1. นางวันเพ็ญ    วาเลนทอฟสกี้ 

เหรียญทองเงิน อันดับที่ 28 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับ ป.4-6 

1. เด็กหญิงราชาวดี  โชคสมบูรณ์กุล 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวพรพิมล  จันบัว 

เหรียญทองเงิน อันดับที่ 38 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อที่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงลลิตา    บรรลือทรัพย์ 
2. เด็กชายกฤศมน    เดชพุ่มไสว 
3. เด็กหญิงสุภัทรา    สุขเพิ่ม 
4. เด็กหญิงปรกเกศ    เพชรดีคาย 
5. เด็กหญิงสุจารี    นกยูงทอง 
6. เด็กชายกิตติธัช    ศุกรโยธิน 
7. เด็กหญิงเมธาพร    เพชรวงษ์สกุล 
8. เด็กชายอติวิชญ์    พรมสมบัติ 
9. เด็กหญงิรพีพร    สุทธิกุล 
10. เด็กหญิงสุธิดา    ทองรักษ ์
ครูผู้สอน 
1. นายทรงฤทธิ์    พรประภา 
2. นายสำรวจ    ป่ากุญชร 
3. นางสาวเจนจิรา    ประภาสะวัต 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 9 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 
ป.1-3 

1. เด็กชายณฐนนท์  ม่วงศรี 
2. เด็กชายธาวิร  เปียเชกู่ 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวสุพัตรา  คงพิรุณ 
2. นางสาวพิชญานันท์  โพธิ์สีตา 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 13 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

1. เด็กชายปุญญภัทร    คำสี 
ครูผู้สอน 
1. นางสาววาสนา  ปั้นไล ้
 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 16 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อที่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ป.1-ป.6 

1. เด็กหญิงญาริษา    สว่างรมย์ 
2. เด็กชายก้องฟ้า    สุทธิสะอาด 
ครูผู้สอน 
1. นายทรงฤทธิ์    พรประภา 
2. นางสาวเจนจิรา    ประภาสะวัต 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 21 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทาง
อัตราร่อน ป.4-6 

1. เด็กชายปราโมทย์  อินนวล 
2. เด็กชายกษฌา  ตั้งศิริกุลพร 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวสุพัตรา  คงพิรุณ 
2. นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 
 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 30 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 

1. เด็กหญิงณัฐชยา  จิตรสบาย 
2. เด็กหญิงศรัญญา  เพชรศรี 
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ดนตรี 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวสุพัตรา  คงพิรุณ 
2. นางสาววรัญญา  วงศ์สุวรรณ 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 32 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย 

1. เด็กชายยุทธนเดช    พันโนพาศ 
2. เด็กชายอัครดนัย    ลัดกระทุ่ม 
3. เด็กหญิงกุลภรณ์    เล่ห์กล 
ครูผุ้สอน 
1. นางสาวทิวาวรรณ    สังขภ์ิรมย์ 
2. นางอรวรา    มูลน้อย 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 32 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อที่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุดม 
2. เด็กหญิงขัตติยา  ภิรมย์นิล 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 
2. นางสาวพรพิมล  จันบัว 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 76 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่(สพป.กทม) 

การแข่งขันการเขียนสะกดคำ
ภาษาอังกฤษ(English Spelling Bee 
Compettion) ป.4-6 

1. เด็กชายภูผา  สุขสุข 
ครูผู้สอน 
1. นางสาวสุพัฒตา  สมเกศ 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมชิโนรสแห่งความคิดสร้างสรรค์ 

ปีการศึกษา 2561 
การแข่งขันอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

1. เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง 
ครูผู้สอน 
1. นางวิภา  มูลบรรจง 

ชนะเลิศอันดับ   
งาน “จันทร์ระดิษฐ์นิทัศน์ 61”  

ปีการศึกษา 2561 
การแข่งขันการบรรเลงเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย 

1. เด็กชายศรันยา  เปียเชกู่ 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

ชนะเลิศอันดับ   
งาน “จันทร์ระดิษฐ์นิทัศน์ 61”  

ปีการศึกษา 2561 
การแข่งขันการบรรเลงเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย 

1. เด็กหญิงอภัสรา  นาคะจินดา 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
งาน “จันทร์ระดิษฐ์นิทัศน์ 61”  

ปีการศึกษา 2561 
การแข่งขันการบรรเลงเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย 

1. เด็กหญิงมนัญชยา ทรัพย์ทวีคูณ 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2  
งาน “จันทร์ระดิษฐ์นิทัศน์ 61”  

ปีการศึกษา 2561 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อที่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

การประกวดดนตรีโหมโรง BATTLE 
PART 1 ตอนสงครามเครื่องสาย 

1. เด็กอารยา  เพิ่มพูน 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

เหรียญทอง(ถ้วยรางวัล)  
งานประกวดดนตรีโหมโรง   

BATTLE PART 1 
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซเพลส มอลล์ 

การประกวดดนตรีโหมโรง BATTLE 
PART 1 ตอนสงครามเครื่องสาย 

1. เด็กหญิงอภัสรา  นาคะจินดา 
2. เด็กหญิงณิศวรา  ลาโคตร 
3. เด็กหญิงลลิตา  บันลือทรัพย์ 
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุชาติ 
5. เด็กหญิงศรัณยา  เปียเชกู่ 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

เหรียญทอง  
งานประกวดดนตรีโหมโรง   

BATTLE PART 1 
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซเพลส มอลล์ 

การประกวดดนตรีโหมโรง BATTLE 
PART 1 ตอนสงครามเครื่องสาย 

1. เด็กหญิงเบญญารัตน์  พรมมา 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

เหรียญเงิน 
งานประกวดดนตรีโหมโรง   

BATTLE PART 1 
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซเพลส มอลล์ 
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

1 โครงการส่งเสริม 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

1.  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
หลากหลาย  เกิดความรู้  
ทักษะทั้งวิชาการและวิชาชีพ  
2.  ค้นพบความสนใจ  ความ
ถนัด  และพัฒนา
ความสามารถของตนเอง   
3. นำความรู้และประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง 
และสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้                             
4.  พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  
ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  
และเสริมสร้างคุณธรรม  

1. กิจกรรมวิชาการ 
2. กิจกรรมคุณธรรม 
ลูกเสือ 
3. ทัศนศึกษา 
4. การบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ผู้เรียนร้อย 100 ได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเอง และความสนใจ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จัก
เสียสละ สร้าง
คุณประโยชน์แก่ส่วนร่วม 
สังคม ประเทศชาติ 
 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย 

 

1 เพ่ือให้รู้จักการตั้งคำถามและ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  และ
มีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียน 
2 เพ่ือให้มีนิสัยรักการอ่าน  
และสามารถแสวงหาความรู้
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต่างๆ รอบตัว  และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แบ่งปันและเติมเต็มเพ่ือการ
เรียนรู้  ซึ่งกันและกัน 

1. วันสุนทรภู ่
2. วันภาษาไทย 
แห่งชาติ 
3. ค่ายภาษาไทย 
4. บัญชีคำพ้ืนฐาน 
5. การทดสอบอ่าน- 
การเขียน 

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

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

  4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุป
ความคิด และจัดประเด็น
องค์ประกอบ และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความ
คิดเห็นของตนเองได้ 
5 เพ่ือให้นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านความภาคภูมิใจ 
 6 เพ่ือให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
เหมาะสมกับระดับชั้น 

 4. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
เหมาะสม ร้อยละ 85 
 

3 โครงการถนนสาย
วิทย์ 

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

1. สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ 
2. รู้รักสิ่งแวดล้อม 
3. นักทดลอง 
รุ่นเยาว์ 
4. ICT น้อย 
5.  ผลสัมฤทธิ์ 
พัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน 

1. นักเรียนร้อยละ  80  
รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนร้อยละ  90  มี
แฟ้มสะสมงาน(Port folio) 
3. นักเรียนร้อยละ  80  มี
พัฒนาการ อัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ 
สูงขึ้น และสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เก่ง   ดี    
และมีความสุข 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

4 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 
 

1. เพ่ือให้มีค่านิยมอันดี และ
เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ใน
เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง 
3. เพ่ือให้รู้จักหลีกเลี่ยงป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
และลดความสี่ยงภัยต่อโรค
และอุบัติเหตุ 
4. เพ่ือฝึกความเป็นผู้นำ ผู้
ตามท่ีดี และมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก 
5. เพ่ือให้พฤติกรรมของการดื่ม
นม และบริโภคอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

1. วันงดสูบบุหรี่โลก 

วันต่อต้าน 

2. ยาเสพย์ติด 

3. งานวันเด็ก และ

กีฬาสี 

4. ส่งเสริม

พลานามัย 

สุขอนามัยในเด็ก

(เล็บ/ผม) 

5. งานพยาบาล 

6. งานประกัน

อุบัติเหตุ 

7. อาหารเสริม(นม) 

8. อาหารกลางวัน 

1. นักเรียนร้อยละ  100  
ส ุ ข ภ า พ  พ ล า น า มั ย 
สมบูรณ์ แข็งแรงปราศจาก
โรคภัย 
2. นักเรียนร้อยละ  100  มี
ความตระหนักในการดูแล
ร ักษาส ิ ่ ง แวดล ้ อมท ี ่ ดี
ภายในโรงเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ  85  มี
ส ่วนร่วมในการเล่นกีฬา
ไทย กีฬาสากล เกม และ
ปฏิบัติตามกฎกติกาได 
ถูกต้อง 
4. นักเรียนร้อยละ 85  มี
น้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้
ชนะ  รู้อภัย 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
 

1. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยี เพ่ือ
ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้  
ที่เน้นกระบวนการคิดและ
สามารถนำไปใช้ 
ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้ดี 
 

1. จินตคณิต 

2. พัฒนาการคิด

ด้วยเกม และการ

ผลิตสื่อ 

3. ค่ายคณิตศาสตร์ 

4. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิต 

5. คณิตคิดเลขเร็ว 

6. สูตรคูณก่อน

เรียน 

1. นักเรียนอย่างน้อย ร้อย
ละ 85 มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 มี
ความเข้าใจเกี ่ยวกับการ
เรียนรู้ที ่เน้นกระบวนการ
คิดและสามารถ 
นำไปใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจำวัน 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

6 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการ
รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวง
ของโรงเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
โดยการปฏิบัติจริง 

เลือกตั้งประธาน

นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มี
นิสัยรักความเป็น
ประชาธิปไตย 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เร ียนรู ้ และฝึกฝนตนเอง
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร ใ ช ้ ส ิ ท ธิ
เสรีภาพตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 
 

7 โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอนปฐมวัย
โรงเรียนประถม
ทวีธาภิเศก 

1. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล 
ตามศักยภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-
จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา  
3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
 

1. สายใยบัวบาน 

2. พาน้องหาความรู้

สู่โลกกว้าง 

3. พัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 

4. บ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย 

5. พัฒนาระบบวัด

และประเมินผล

พัฒนาการระดับชั้น

อนุบาล/พัฒนา

หลักสูตรปฐมวัย 

6. อนุบาลปลอดโรค 

1. นักเรียน ร้อยละ 100 
ได้ร่วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกสถานที ่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
แ ล ะป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล ต า ม
ศักยภาพ 
2. นักเรียน ร้อยละ 100 
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของ
เด็กปฐมวัย  
3. นักเรียน ร้อยละ 100 
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการการเร ียนรู ้ให้
สอดคล้องตามหลักส ูตร                  
ก า ร ศ ึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย 
พุทธศักราช 2560 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

   7. เชื่อมรอยต่อ

ระหว่างชั้นอนุบาลปี

ที่ 3 กับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 

8. ส่งเสริมมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย 

4. ครูและบุคลากรทางการ
ศ ึ ก ษ า ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของ โรงเรียนให้
มีค ุณภาพ พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
การประเมินภายนอกและ
ไ ด ้ ร ั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา 

8 โครงการฟุตซอล 
ประถมทวีธาภิเศก 
 

1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมนักกีฬา
ในสถานศึกษา  
2 เพ่ือให้นักเรียนหันมาเล่น
กีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพ
ติด  
3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเล่น
กีฬาฟุตซอลตามกฎ กติกา 
ฟุตซอลได้อย่างแม่นยำ   
4 เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกัน
ทำงานเป็นหมู่คณะสร้างความ
สามัคคีระหว่างกัน  
5 เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถพิเศษ 
 

ส่งเสริม
ความสามารถด้าน
ฟุตซอล 

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
จากสถานศึกษาต่างๆ 
2. นักเรียนโรงเรียนประถม
ทวีธาภิเศก เข้าร่วม
โครงการ 15 – 20 คน 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

9 โครงการพัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการการเรียนการสอนให้กับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
2  เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 
 

1. คัดกรองนักเรียน 

2. ส่งเสริม

ความสามารถเด็ก

พิเศษ 

1. นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร  
ร้อยละ  70    
2. สถานศ ึ กษาจ ั ด การ
เร ียนรู ้ให ้น ักเร ียนพิเศษ
เรียนร่วมที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
ร้อยละ 70   
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมแก่นักเรียนพิเศษ
เร ียนร ่วมในด ้านศ ิลปะ  
ดนตร ี  นาฏศิลป์  ก ีฬา  
น ั น ท น า ก า ร   ต า ม
จินตนาการ ร้อยละ   90 
4. สถานศ ึกษาม ีการคัด
กรองเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ร้อยละ 80 

10 โครงการ Spirit  of  
ASEAN 
 

1. เพ ื ่อยกระด ับผลส ัมฤทธิ์
ทางการเร ียน NT , O – NET 
และ LAS ของนักเรียนโรงเรียน
ประถมทวีธาภิเศกให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือสนองต่อจุดเน้นและ
นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามกำหนด 
 

1. Room Sign 
2. One Word One 
Sentence 
3. Classroom 
things 
4. Little guide 
5. Christmas Day 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ของโรงเรียน  
ร้อยละ 75 
2. น ั ก เ ร ี ย น ม ี ผ ล ก า ร
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ย ร้อยละ 55 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

  3. เพ ื ่ อพ ัฒนาการการ พูด
ส ื ่ อ ส า ร ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ใ น
ชีวิตประจำวัน  
4. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
เทศกาลวันสำคัญของเจ้าของ
ภาษา และมีสุนทรียภาพ มี
ความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
และส่งเสริมเจตคติที่ดีงามต่อ
ภาษาอังกฤษ 
 

6. ค่ายรวมคณิต 
วิทย์ อังกฤษ สังคม 
เทคโนโลยี 
Intensive in 
English 
(STEM CAMP) 

3. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  
ร้อยละ 75 
4.   นักเรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด เขียน
หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ   
ร้อยละ 75 
5.   ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เทศกาลวันคริสต์มาสและ
เร ี ยนร ู ้ ว ัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา รอ้ยละ 100 
6.   ผู้เรียนมีส่วนร่วม กล้า
แสดงออกและม ี ค ว าม
เช ื ่อม ั ่นในตนเอง อย ู ่ ใน
ระดับท่ีพึงพอใจ                     
 ร้อยละ 80 

11 โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
ในการทำงาน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการและทำงานให้เสร็จ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 

1. สืบสาน
วัฒนธรรมฝีมือไทย 
2. สร้างสื่อมัลติมิ
เดีย 
 

1. ผ ู ้ เ ร ี ยนได ้ฝ ึ กท ักษะ
ทางการเรียนด้วยวิธีปฏบิัติ
อย่างมีขั้นตอนด้วยตนเอง  
ร้อยละ  80 
2. ผ ู ้ เ ร ี ย น ม ี ค ว า ม
ขยันหมั่นเพียร  อดทนใน
การทำงานและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้   
ร้อยละ  85 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

12  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต   สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

  

13 โครงกาธนาคาร
โรงเรียนประถม
ทวีธาภิเศก 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
รู้จักการประหยัดและออมเงิน
มีเงินฝากธนาคาร 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้
จ่ายของตนเองและครอบครัว 

กิจกรรมออมเงินกับ
ธนาคารออมสิน 

1. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
หยอดกระปุกทุกวันอย่าง
น้อยวันละ 1 บาท นำฝาก 
ธนาคาร เดือนละ 30 บาท
เป็นอย่างน้อย 
2.  นักเรียนจัดทำบัญชี
รายรับ – รายจ่าย และ
สรุปยอดทุกๆเดือน 

14 โครงการพัฒนา
คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณ
ลักษะอันพึง
ประสงค์ตาม 

 

 1  เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมด้าน 
คุณธรรม จริยธรรมและ    
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2  เพ่ือให้นักเรียนสำนึกความ 
เป็นไทย  พัฒนาเด็กไทยอย่าง 
ยั่งยืน 
3  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมตาม 
หลัก   ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
4  เพ่ือพัฒนาจิตใจรู้การให้โดย 
ที่ไม่หวังผลตอบแทน 
5  เพ่ือให้นักเรียนรู้ทันข่าวสาร
เหตุการณ์บ้านเมืองและรับ 
ฟังข่าวอย่างมีวิจารณญาณ 
 

1 ค่ายคุณธรรมวิถี
พุทธ 
2. เรารักษ์วัดอรุณ 
3. อัตลักษณ์
โรงเรียน 
4. ศิลปหัตถกรรม 

1. นักเรียนมีวินัย ความ 
รับผิดชอบ และ ปฏิบัติตาม
ระเบียบในระดับดี 
ร้อยละ 80   
2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ 
 สุจริตผ่านเกณฑ์ท่ีสถาน 
ศึกษากำหนดร้อยละ 85 
3. นักเรียนมีความเมตตา
กรุณาและเสียสละเพ่ือส่วน
รว่ม ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
ร้อยละ 90 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

15    4  นักเรียนมีพฤติกรรม
นิยมไทยเห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิใจใน
ความเป็นไทยผ่านเกณฑ์
ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
ร้อยละ 75 
5.  นักเรียนสอบผ่านการ 
เทียบความรู้ธรรมศึกษา 
ร้อยละ 65 

16 โครงการโรงเรียน
คุณธรรม “ส.ท.ภ.
วัยใส มีวินัย ใส่
ใจความสะอาด” 

1 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีให้แก่
นักเรียนในการพูดจาไพเราะ 
รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจรักษา
ความสะอาด โดยการทิ ้งขยะ
ให้เป็นที่ และกลัวการกระทำ
ผิด 
2 เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเร ียน
การสอน 
3 เพ ื ่อส ่ง เสร ิมและพ ัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เรื ่องการ
พูดจาไพเราะ มีว ิน ัยในการ
ร ักษาความสะอาดโดย ใช้
โครงงานค ุณธรรม (Moral 
Project)และโรงเร ียนส ุจริต 
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ       

1. ประกวด
ห้องเรียนสะอาด
สวยงาม 
2. คัด แยกขยะ 
แลกของ 
3. ค่ายเยาวชนวัยใส
หัวใจสตรองต่อต้าน
โรงเรียนทุจริต 

1  นักเรียนร้อยละ 90 มี
วินัย มีความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมรักษาความสะ
อาทั้งในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน 
2  นักเรียนร้อยละ 90  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
3  นักเรียนร้อยละ 90 
รู้จักเสียสละและช่วยเหลือ 
มีจิตอาสา  
4  นักเรยีนร้อยละ 90 
รู้จักสัมมาคารวะ มีความ
กตัญญูต่อผู้ทีพระคุณร้อย
ละ 90  
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

17 โครงการกิจกรรม
วันสำคัญ 

1 เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันสำคัญต่างๆ  
2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 
3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มี
ส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
4 เพื่อให้นักเรียนได้รู ้จักและ
อ น ุ ร ั ก ษ ์  ป ร ะ เ พ ณี  
ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ      

1. วันสำคัญของชาติ 
2. วันสำคัญทา
ศาสนา 

1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้
ร่วม 
2 นักเรียนเห็นคุณค่าของ
วันสำคัญต่างๆ  
3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับ
โรงเรียน 
4 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน โดย
การสวดมนต์ วันศุกร์และรับ 

18 โครงการส่งเสริม
ความสามารถด้าน
ศิลปะ 

1. ส่งเสริมความสามารถให้กับ
ผู้เรียนโดยตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจทักษะพื้นฐานใน
ด้านศิลปะ  
3. เพ่ือสร้างเสริมความสามัคคี 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการ
ทำงานเป็นทีม 
 

1. เส้นสายลายศลิป์/
งานศิลปหัตถกรรม 
2. นิทรรศการ
วิชาการ 
3. พัฒนา และ
ปรับปรุงห้องศิลปะ 
โต๊ะเรียนวาดรูปห้อง
ศิลปะ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้
แสดงออกงานด้านศิลปะ
ตามความถนัดและความ
สน ใ จ ได ้ อ ย ่ า งน ้ อ ย  1 
กิจกรรม 
2. ผู ้ เร ียน ร ้อยละ 80 มี
ความสามารถด้านศิลปะ 
ได ้ฝ ึกฝนความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 
3. ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มี
โอกาสเข ้าร ่วมก ิจกรรม
ประกวดแข่งขัน 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

19 โครงการการพัฒนา
ครู และบุคลากรใน
ศตวรรษท่ี 21  
 

1 เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคคล 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนา
ตนเองโดยการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานที่ 
3 เพื ่อเสริมสร้างขวัญ และ
กำลังใจแก่ข้าราชการครู และ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 

1. อบรมสัมมนา 
2. ศึกษาดูงาน 
3. ค่าจ้างบุคลากร 

1. ค ร ู  แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
ได ้ร ับการอบรมส ัมมนา
อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง 
2. ค ร ู  แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาตนเองโดย
ศึกษางานอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
3. บุคลากรทางการศึกษา
มีการพัฒนา และขอเสนอ
ผลงานทางว ิชาการเพ่ิม
มากขึ้น 

20 โครงการพัฒนา
คุณภาพงาน
วิชาการ 

เพ ื ่ อพ ัฒนาค ุณภาพงาน
วิชาการโรงเรียน 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
ส่งเสริมวิชาการ2. 
พัฒนาสื่อ วิจัยและ
นวัตกรรม 
3. พัฒนางานวัด 
ประเมินผลและ
ทะเบียน 
4. พัฒนางานแนะ
แนว 
5. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
6. พัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ 
(นิเทศการสอน) 

1 นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 มี
ความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

   7.constructionism 
8. เพ่ิมเวลารู้ 
9. เตรียมความรู้สู่  
O NET,NT 
10. ยกผลสัมฤทธิ์ 8 
กลุ่มสาระฯ 
11. ตลาดนัด
วิชาการ/นิทรรศการ 
12. พัฒนา
แผนปฏิบัติการ 

 

21 โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
2.เพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพ พร้อม
รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 
3.เพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิใน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
ให ้ ม ี คว ามร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใจ 
สามารถดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รับการประกัน
คุณภาพภายใน และ
การประเมินคุรภาพ
ภายนอก 

1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 100
มีความรู้เรื่องระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่ เป็นระบบครบ
องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ 
2. คร ู บ ุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100ได ้รับ
การติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานระบบ 
ประก ันค ุณภาพภายใน
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ต า ม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ  
 



35 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

  4.  เพื ่อติดตาม ตรวจสอบ
การดำเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง ว ่าด ้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศ ึกษา 
พุทธศักราช 2553 

 ประกันคุณภาพการศึกษา 
พุทธศักราช 2553  
 

22 โครงการการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
BBL  
 

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

 

กิจกรรม BBL 1. ครูในโรงเรียนจัด
กระบวนการเรียนรู้ตาม
แนว  BBL 
 

23 โครงการห้องสมุด
สุดหรรษา
พัฒนาการอ่าน 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนการ
สอนในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนอง ต่อความต้องการ
ของผู้เรียนครู และชุมชนได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด และจากสื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ 
 

1. กิจกรรมห้องสมุด 
2. สัปดาห์ห้องสมุด 

1 ห้องสมุดมีทรัพยากร
เพียงพอต่อผู้ใช้ และมี
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2 นักเรียนร้อยละ 85 
สนใจรักการอ่าน รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างตอเนื่อง 
3 นักเรียนร้อยละ 85 เป็น
สมาชิกห้องสมุด และพึง
พอใจในการใช้ห้องสมุด  
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

  3. เพ่ือให้นักเรียนรู้ระเบียบ
มารยาทในการเข้าใช้
ห้องสมุดและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง 

  

24 โครงการส่งเสริม
ความสามารถการ
แสดงออกด้าน
ดนตรี- นาฏศิลป์ 

1. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกให้
นักเรียนได้ตนระหนักถึงความ
เป็นไทยด้านดนตรี  
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทาง
ดนตรีไทย และดนตรีสากล
ให้แก่นักเรียน 
3. เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้
สถานศึกษาในการส่งเสริม
การเรียนรู้ในด้านดนตรี 

1. กิจกรรมสอนเสริม
ดนตรีไทย และดนตรี
พ้ืนเมือง 
2. กิจกรรมนาฏศิลป์ 
3. กิจกรรมดนตรี
สากล และดุริยางค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ เจตคติ 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถพิเศษสนใจของ
ผู้เรียนรายบุคคลได้แสดงออก
ในการเรียนการสอน 
2. ผู้เรียนทุกคนมีสุนทรียภาพ
ด้านดนตรี ส่งผลให้ผู้เรียนมี
อารมณ-์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาเป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รู้จักใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์ และมี
โอกาสประสบความสำเร็จใน 
การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิด
ความชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จ
นั้นๆ 
5. ครู และผู้เรียน ทุกคนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และ
ผู้ปกครองในการทำกิจกรรม 
ร่วมกัน 
 

 
 



37 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

25 โครงการส่งเสริม
สนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานการ
บริหารสู่ความเป็น
เลิศ 
 

1. เพ่ือจัดหาสาธารณูปโภค
ให้เพียงพอในการให้บริการ
แก่หน่วยงานตลอดปี  
2. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มี
อายุในการใช้งานที่ยาวนาน
และคุ้มค่า 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ให้สะอาด สวยงาม คงทน 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. งานบริการวัสดุและ
ครุภัณฑ์  
2. ค่าสาธารณูปโภค 
3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
4. งานซ่อมบำรุงอาคาร 
สถานที่ ครุภัณฑ์ 
5. รักษาความปลอดภัย 
6. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และงานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
7. ลดการใช้กระดาษ  

1. โรงเรียนมีสาธารณูปโภค
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ตลอดปี  
2. อ า ค า ร  ส ถ า น ที่  
ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
อย ู ่ ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ร้อยละ 95 
3. โรงเร ียนม ีภ ูม ิท ัศน ์ที่
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และ
เอื ้อต่อการเรียนรู ้ ร้อยละ  
100 
 

26 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
งบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

1. เพ่ือให้การรับ–จ่าย เงินทุก
ประเภทปฏิบัติได้เป็นปัจจบุัน
ถ ูกต ้องตามระเบ ียบแนว
ปฏิบัติที่กระทรวงกำหนด 
2. เพ่ือให้การลงบัญชีทะเบียน
คุมเงินคุมหลักฐานการขอเบิก
เ ง ิ นต ่ า งๆปฏ ิ บ ั ต ิ ไ ด ้ เ ป็ น
ปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติที ่กระทรวง
กำหนด 
3. เพ ื ่อซ ื ้อ และซ ่อมแซม
อุปกรณ์ในงานงบประมาณ  
4. เพ่ือจัดทำการควบคุม
ภายในให้ถูกต้อง 

1. จัดทำแผนงบประมาณ 
2. ควบคุมภายใน
สถานศึกษา 
 

1. โรงเรียนมีการรับ–จ่าย 
เง ินทุกประเภทปฏิบัต ิได้
เป ็นป ัจจ ุบ ันถ ูกต ้องตาม
ระเบียบแนว 
ปฏิบัติที่กระทรวงกำหนด  
2. โรงเร ียนมีการลงบัญชี
ทะเบียนคุมเงินคุมหลักฐาน
การขอเบิกเงินต่างๆปฏิบัติ
ได้เป็นปัจจุบันถูกต้องตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่
กระทรวงกำหนด  
3. โ ร ง เ ร ี ย น จ ั ดท ำ ก า ร
ควบคุมภายในให้ถูกต้อง 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

    4. มีอุปกรณ์เพื ่อใช้ในงาน
งบประมาณเพียงพอ 

27 โครงการงานโสต
ทัศนศึกษา 

1. เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
แก่การให้บริการ 
2. เพ่ือให้มีเครื่องขยายเสียงที่
สามารถประชาสัมพันธ์ให้
ได้รับฟังอย่างชัดเจนทุกจุดใน
โรงเรียน 

ซื้อ ซ่อมงานโสตศึกษา
โรงเรียน 

1. ครู – นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนได้รับ
บริการการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การเรียน การสอน  
ได้  80% 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) 
11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้บันทึกระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  20 19.30 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่1 เด็กมีพัฒนา 5 4.85 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  5 4.91 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  5 4.82 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  5 4.72 ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการศึกษา 65 64.14 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

20 19.14 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

20 20 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่7 แนวการจัดการศึกษา  20 20 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

  

 

5 5 ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

5 4.50 ดีเยี่ยม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตาม
ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย  

5 5 ดีเยี่ยม 

ด้านมาตรการส่งเสริม  5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่11 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย และ แนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

5 5 ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน 100 97.94 ดีเยี่ยม 
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11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน* ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี .... ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิ ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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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
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

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....................................................................................  
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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 
  

 
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....................................................................................  
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดทีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น 

- มีบุคลากรที่มีความสามารถในการการจัดการเรียนการสอน 
- มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรหลายๆฝ่าย เช่น ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 - อาคารสถานที่เก่าโบราณต้องใช้งบประมาณในการทำนุบำรุงดูแลรักษามาก 
 - การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูงขึ้น 
 - ควรพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน   
 ข้อเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาระบบสุขาภิบาล  และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 - ควรมีการพัฒนาการเรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเด่น จุดทีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพรอบสาม 
 จุดเด่นระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจสมวัย 
 ตามพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 

2. สถานศึกษามีระบบประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีความสะดวกรวดเร็ว 
3. มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

สถานศึกษา ปละผลพัฒนาตามทจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผู้เรียน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

4. งานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ 
ยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 จุดทีควรพัฒนาระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 1. ควรพัฒนาการบริหารสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก และนอกอาคารให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ 
 2. สถานศึกษามีพ้ืนที่ค่อนข้างคับแคบ ติดวัดอรุณราชวราราม และแม่น้ำเจ้าพระยา มีซอยด้านหน้าที่เล็กมาก 
จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
  - เด็กควรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ และในเนื้อหาสาระความรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรตามทิศทางเดิมที่
สถานศึกษามาปฏิบัติมา โดยมุ่งเน้นเรื่องทักษะในการคิด  การแก้ปัญหา และภาวะผู้นำ ผู้ตาม  

ระดับประถมศึกษา 

-  พัฒนาผู้เรียนพยายามหาวิธีเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ด้วยดำเนินการสร้างความสนใจจาก 
ความตระหนัก และพยายาม ในการทดลอง  ทดสอบ  แนวข้อสอบแบบต่างๆ เช่น แบบอัตนัย แบบบทความ  สรุป
ความ  ออกความคิดเห็น  ฝึกการคิดนอกรอบ 

-  สร้างคุณค่าของงานด้วยการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาน  ใช้จินตนาการ  ความคิด 
สร้างสรรค์  จากสิ ่งที ่อยู ่รอบตัว หาแนวทางสร้างความมั ่นใจ เช่น การแสดงความเห็น  ฝึกการเรียนรู ้เป็น
กระบวนการผ่านโครงงาน  สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าอย่างหลากหลายให้กับตนเอง จากการฝึกฝนอย่าง
สม่ำเสมอ 

-  ส่งเสริมวิธีการหาข้อมูลการเรียน เรียนรู้ด้วยการค้นคว้า สืบค้นใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา 
 เช่น สวนรื ่นรมย์ ห้องสมุด ห้องกิจกรรมต่างๆ และแหล่งเรียนรู ้ภายนอกสถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน 
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ วัดอรุณราชวราราม  สถานที่ราชการ หอประชุมกองทัพเรือ อาคารโบราณสถาน
ต่างๆ สวนสมเด็จย่าเพิ่มขึ้น 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

  - ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศฯ  และประเมินการ
บริหารงานบุคคลให้มากขึ้น 
 - ควรพัฒนาสนามเด็กเล่น  เครื่องเล่นให้สามารถใช้งาน และมีความปลอดภัยให้มากขึ้นโดยการติด
เครื่องหมาย  คำเตือน  และแสดงวิธีการเล่นให้ถูกต้อง 
 - ควรพัฒนาเรื่องระบบการป้องกัน และระวังภัย  เช่น การเฝ้าระวับการเกิดอุบัติเหตุของเด็ก ควรมี
อุปกรณ์ดับเพลิง  หรือซ้อมหนีไป รวมทั้งอบรมทักษะในการจัดการความปลอดภัยให้เด็ก เช่น การสอนวิธีปฏิบัติ
ตนเองที่ถูกต้องเมื่อมีอุบัติภัยต่างๆ วิธีการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตราย การหายใจผ่านอุปกรณ์กรองอากาศในพื้นที่มี
ควันและไฟ และการเอาตัวรอดยามขับขัน โดยมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง 

ระดับประถมศึกษา 

-  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง ทันต่อการใช้งานให้มากขึ้น 

- ตามรายงานประจำปีของสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี โครงการ 
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3. มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นเป็นสำคัญ 
ระดับปฐมวัย 

 - ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู ้เรียนให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งมี
เทคนิคหลากหลายได้แก่ เพลง เกมการศึกษา บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จำลอง ละคร เป็นต้น และ
ควรเสริมบทบาทของกิจกรรมกลุ่มในตอนเช้า ในรูปแบบ 

ระดับประถมศึกษา 

-  ครูผู้สอนควรพัฒนาแนววิธีการสอนแบบสร้างแผนผังความคิด(Concept Mapping)ซึ่งมุ่งเน้นพฤติกรรม 
ให้มีการคิด  การจัดระบบความคิด  โดยบทบาทผู้เรียนต้องจัดระบบความคิดของตนให้ชัดเจน เห็นความสัมพันธ์
ของส่วนต่างๆ 

-  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสถานศึกษาอ่ืน และองค์กรอื่นในบริเวณเดียวกันใช้เป็น 
ฐานความรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

-  ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมฝึกมัคคุเทศก์น้อย(ภาษาจีน เกาหลีและอ่ืนๆ) ร่วม 
สัมมนาประชุมในเรื่องท่ีตนเองสนใจกับองค์ภายนอก เช่น การพัฒนาชุมชนเมือง ประชาธิปไตยในชุมชน 
14. สรุปปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
     สภาพปัญหา 

- อาคารสถานที่เก่าโบราณต้องใช้งบประมาณในการทำนุบำรุงดูแลรักษามาก 
 - การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูงขึ้น 
 - ควรพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน   
 จุดเด่น 

- มีบุคลากรที่มีความสามารถในการการจัดการเรียนการสอน 
- มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรหลายๆฝ่าย เช่น ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - อาคารสถานที่เก่าโบราณต้องใช้งบประมาณในการทำนุบำรุงดูแลรักษามาก 
 - การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูงขึ้น 
 - ควรพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน   
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

- ควรพัฒนาระบบสุขาภิบาล  และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 - ควรมีการพัฒนาการเรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1 - 8 
- สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการมีส่วนร่วมของ 

  บุคลากรทุกฝ่าย  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
    สภาพปัญหา 

- อาคารสถานที่เก่าโบราณต้องใช้งบประมาณในการทำนุบำรุงดูแลรักษามาก 
 - การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูงขึ้น 
 - ควรพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน   
 จุดเด่น 

- มีบุคลากรที่มีความสามารถในการการจัดการเรียนการสอน 
- มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรหลายๆฝ่าย เช่น ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - อาคารสถานที่เก่าโบราณต้องใช้งบประมาณในการทำนุบำรุงดูแลรักษามาก 
 - ควรพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน   
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15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 2 รายวิชา ทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6) ปีการศึกษา 2561 

 
 

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 86 0 2 2 3 7 4 8 60 72 83.72 
คณิตศาสตร์ 86 0 1 3 3 12 8 10 49 67 77.91 
วิทยาศาสตร์ 86 0 0 0 3 6 9 14 54 77 89.53 
สังคมศึกษา ฯ 86 0 0 1 2 10 3 12 58 73 84.88 
สุขศึกษาและพลศึกษา 86 0 0 1 3 5 12 14 51 77 89.53 
ศิลปะ 86 0 0 0 0 2 8 30 46 84 97.67 
การงานอาชีพฯ 86 0 0 0 0 0 6 5 75 86 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 86 0 0 0 0 3 4 9 70 83 96.51 
หน้าที่พลเมือง 86 0 0 3 5 8 11 10 49 70 81.40 

 
 

 
 

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 68 0 0 0 5 7 7 9 40 56 82.35 
คณิตศาสตร์ 68 0 0 0 1 0 8 17 44 69 101.47 
วิทยาศาสตร์ 68 0 0 0 2 8 9 10 39 58 85.29 
สังคมศึกษา ฯ 68 0 0 0 0 9 7 16 36 59 86.76 
สุขศึกษาและพลศึกษา 68 0 0 0 8 8 6 12 34 52 76.47 
ศิลปะ 68 0 0 0 1 9 4 14 40 58 85.29 
การงานอาชีพฯ 68 0 0 0 0 0 5 13 60 78 114.71 
ภาษาต่างประเทศ 68 0 1 0 0 2 7 16 43 66 97.06 
หน้าที่พลเมือง 68 0 1 3 6 6 6 16 30 52 76.47 
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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 89 1 2 4 2 6 15 20 39 74 83.15 
คณิตศาสตร์ 89 1 9 9 3 12 14 9 32 55 61.80 
วิทยาศาสตร์ 89 1 3 5 11 5 17 25 22 64 71.91 
สังคมศึกษา ฯ 89 1 0 4 5 4 9 12 54 75 84.27 
สุขศึกษาและพลศึกษา 89 1 1 8 8 11 8 13 39 60 67.42 
ศิลปะ 89 1 0 0 1 7 12 10 58 80 89.89 
การงานอาชีพฯ 89 1 0 0 0 2 7 1 78 86 96.63 
ภาษาต่างประเทศ 89 0 1 0 1 3 4 8 72 84 94.38 
หน้าที่พลเมือง 89 1 3 10 5 13 15 15 27 57 64.04 

 
 
 

 
 

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 

ภาษาไทย 78 0 29 7 7 12 11 10 29 50 64.10 
คณิตศาสตร์ 78 0 0 7 12 8 15 6 21 42 53.85 
วิทยาศาสตร์ 78 0 9 6 8 7 18 12 27 57 73.08 
สังคมศึกษา ฯ 78 0 0 6 10 16 7 9 21 37 47.44 
สุขศึกษาและพลศึกษา 78 0 0 0 1 20 28 14 15 57 73.08 
ศิลปะ 78 0 0 0 0 0 18 31 29 78 100.00 
การงานอาชีพฯ 78 0 0 0 1 4 7 8 58 73 93.59 
ภาษาต่างประเทศ 78 0 0 4 5 10 15 19 25 59 75.64 
หน้าที่พลเมือง 78 0 15 10 11 7 14 5 16 35 44.87 
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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 73 0 10 7 9 8 9 9 21 39 53.42 
คณิตศาสตร์ 73 0 6 6 9 10 4 6 32 42 57.53 
วิทยาศาสตร์ 73 0 10 13 6 13 6 10 15 31 42.47 
สังคมศึกษา ฯ 73 0 2 7 10 11 11 14 17 42 57.53 
สุขศึกษาและพลศึกษา 73 0 4 1 4 6 6 7 35 48 65.75 
ศิลปะ 73 0 1 0 0 2 15 22 33 70 95.89 
การงานอาชีพฯ 73 0 0 0 7 4 1 12 37 50 68.49 
ภาษาต่างประเทศ 73 0 3 3 4 5 8 12 38 58 79.45 
หน้าที่พลเมือง 73 0 8 3 12 8 12 10 20 42 57.53 

 
 

 
 

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 100 0 6 9 13 22 23 11 16 50 50.00 
คณิตศาสตร์ 100 0 3 18 23 20 15 5 16 36 36.00 
วิทยาศาสตร์ 100 0 13 18 9 8 14 14 24 52 52.00 
สังคมศึกษา ฯ 100 0 3 9 9 14 22 18 25 65 65.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 100 0 10 17 16 16 15 9 17 41 41.00 
ศิลปะ 100 0 0 0 0 0 2 40 58 100 100.00 
การงานอาชีพฯ 100 0 0 0 3 7 19 18 53 90 90.00 
ภาษาต่างประเทศ 100 0 0 3 7 7 22 16 45 83 83.00 
หน้าที่พลเมือง 100 0 0 2 11 17 19 21 30 70 70.00 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT) 
ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ความสามารถ เฉลี่ยร้อยละ S.D ระดับคุณภาพ 
ด้านภาษา 68.00 5.21 ดี 
ด้านภาษาคำนวณ 60.95 6.80 ดี 
ด้านด้านเหตุผล 60.68 4.53 ดี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน 63.21 14.36 ดี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพื้นที่ 58.92 16.54 ดี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของประเทศ 49.48 17.88 ดี 

 

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  89  คน 
เด็กปกติ  จำนวน  75 คน 
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ   จำนวน  14  คน 
 
 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา  2561 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวน และร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
คณิตศาสตร์ 52 38.85 14.73 37.50 26 คน ร้อยละ 50.00 
ภาษาไทย 52 49.48 14.07 46.75 26 คน ร้อยละ 50.00 
วิทยาศาสตร์ 52 41.27 10.01 41.25 31 คน ร้อยละ 59.62 

ภาษาต่างประเทศ 52 40.82 18.42 35.00 25 คน ร้อยละ 48.08 
รวมเฉลี่ย  42.61    
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ส่วนที ่2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัยของตนเองได้  ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  ดีเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเยี่ยม 
 
1. วิธีการพัฒนา และผลการพัฒนา 
  ฝ่ายปฐมวัยส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกายโดยมีการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6  
กิจกรรมคือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สร้างสรรค์และกิจกรรมเกมการศึกษา รวมถึงการสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของเด็ก และการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมการออกกำลังกายยามเช้า การบริการอาหารกลางวันตามหลักโภชการครบ 5 หมู่ เพ่ือให้เด็กมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ทักษะการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มีการใช้ การ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การใช้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัยจนเป็นนิสัย 
สามารถดูแลรักษาสุขภาพพอนามัยของตนเองได้เหมาะสม และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
รวมถึงสิ่งเสพติดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย รวมทั้งทางครูประจำชั้น และเจ้าหน้าที่ศูนย์
สาธารณะสุข 33 มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ 
  สอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของเด็กและการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
ที่เด็กมีส่วนร่วมในการแสดง เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชอบ
ความสามารถและผลงานของตนเอง ได้อย่างเหมาะสมมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าทำกล้าแสดงออก ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ์ 
  การจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยผ่านกิจกรรมให้เด็กรู ้จัก
ช่วยเหลือตนเอง มีความสนใจกระตือรือร้นในการทำงาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มุ่งส่งเสริมให้เด็กเล่น ทำงานมี
ความรู้สึกที่ดีต่อผลงาน ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการให้ การเสียสละมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปั นผู้อื่น จัดให้นักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 ฝึกความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ คอยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน และ
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รายงานครูประจำชั้นจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ โดยเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เด็ก
ได้ปฏิบัติศาสนกิจ  
  จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาด้านโดยผ่านโครงการ/กิจกรรมเสริม เช่นกิจกรรมทัศนศึกษา(สวนสัตว์
เปิดเขาเขียว)  กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน(บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) เพื่อให้เด็กมีลักษณะ
พฤติกรรม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง ต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่
มีรายละเอียด มีความแปลกใหม่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และมี
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 
2. หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ ปลอดภัยของตนเองได้ 
1. บันทึกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2561 ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนและภาพถ่าย การชั่งน้ำหนัก   

วัดส่วนสูง 
2. บันทึกพฤติกรรมการเล่นและออกกำลังกายของเด็ก,แผนการจัดประสบการณ์และภาพถ่ายกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวตามสมรรถภาพ 
3. บันทึกพฤติกรรมการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร, ก่อน และหลังเข้าห้องน้ำ ,บันทึกกิจกรรมการ 

แปรงฟัน ,การดูแลตนเองของเด็ก,แผนการจัดประสบการณ์และภาพถ่ายกิจกรรมประจำวัน 
4 บันทึกกิจกรรมตามข้อตกลง,ภาพถ่ายกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่ และ แผนการจัด

ประสบการณ์ 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

1 แผนการจัดประสบการณ์,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม และภาพถ่ายการ
แสดงผลงานของตนเอง 

2 แผนการจัดประสบการณ์ ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมการ
แสดงงานโรงเรียนต่างๆ และกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน 

3 แผนการจัดประสบการณ์ ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,และภาพถ่ายกิจกรรม
กลุ่มของนักเรียน 

4 แผนการจัดประสบการณ์ ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมงาน
ด้านศิลปะ/การเคลื่อนไหว/กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และผลงานด้านศิลปะ 
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 พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 1 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายการเล่นเกม/กิจกรรมกลางแจ้ง , 
ภาพถ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง ,ภาพถ่ายกิจกรรมตามมุม(เก็บสิ่งของ) ,ภาพถ่ายการเข้าแถวรอรับประทานอาหาร/ 
รอรับอาหารเสริม(นม) ,ภาพถ่ายการเดินแถว,ข้อตกลงในห้องเรียน  
 2 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมช่วยเหลือเพ่ือน/ครู 
 3 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน และภาพถ่าย
การนำเสนอผลงานหน้าห้อง 
 4 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา/วันแม่/ 
วันพ่อ/วันไหว้ครู ,ภาพถ่ายกิจกรรมใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี ,ภาพถ่ายกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ,ภาพถ่าย
การเรียนการสอน/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และ กิจกรรมเรียนรู้กับวัดอรุณราชวราราม 
       พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 1 แบบบันทึกพฤติกรรม ,ผลงานนักเรียน . กิจกรรม/สรุปกิจกรรมพาน้องสู่โลกกว้าง(สวนสัตว์เปิดเขาเขียว). 
กิจกรรม/สรุปกิจกรรมสายใบบัวบาน, แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2560 และภาพถ่าย
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใน และนอกสถานศึกษา 
  2 แบบบันทึกพฤติกรรม ,แบบประเมินพัฒนาการเด็ก ,แบบประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก และภาพถ่ายที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการทางภาษา 
 3 แบบบันทึกพฤติกรรม ,แบบประเมินพัฒนาการเด็ก ,แบบประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก กิจกรรม/สรุป
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผลงาน หรือภาพถ่ายเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
 4 แบบบันทึกพฤติกรรม ,กิจกรรม/สรุปกิจกรรมสายใยบัวบาน, แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 
และ 2562 และผลงาน หรือ ภาพถ่ายเก่ียวกับจินตนาการสร้างสรรค์ของเด็ก 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น 
 นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 69.95 มีพัฒนาการด้านร่างกายดีข้ึนเป็นเด็กมี 

ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัย สามารถดูแล
รักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดทำโครงการและกิจกรรม การสอดแทรกความรู้ในกิจวัตร
ประจำทำกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อฝึกเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ -จิตใจดีมาก เป็นเด็กที่มี
ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์-จิตใจ ความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ และเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ 
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  เด็กสามารถทำงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้ดี มีความสุขและสนุกกับการทำงาน เด็กทำงานจนสำเร็จ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยความกระตือรือร้น สนใจ ตั้งใจเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เด็กรู้จัก
การแบ่งปันและการเล่นเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตที่มีในท้องถิ่น โดย
การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ โดยเชิญผู้ปกครองของเด็กเข้ามามีส่วนร่วม ครูจัดแสดงผลงานของ
เด็กทุกคนเมื่อเด็กทำเสร็จแล้ว ครูคอยกระตุ้นให้เด็กสนใจและรักการทำงานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
การละเล่นแบบไทยๆ เพ่ือให้เด็กได้สนุกและกระทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมไป
พร้อมๆ 
  จากการจัดประสบการณ์ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อฝึกเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาดีเป็นเด็กมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยตนเองอย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ชัดเจน เด็กมี
ความสามารถในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กทุกระดับชั้น มีการจัด
กิจกรรมฐาน(สายใยบัวบาน)เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้เหมาะสมตามวัย 

จุดควรพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการคิดผ่านทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โดยผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

และกิจกรรมสายใยบัวบาน 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความตระหนักเก่ียวกับการดำเนินงานสู่มาตรฐานของสถานศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง ใช้กิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่หลากหลายและพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ส่งเสริมให้ครูใช้กิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย มีการประสานงานทุกภาคส่วนในการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย  การใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบ 
การณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ดีเลิศ 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

1. วิธีการพัฒนา และผลการพัฒนา 
สถานศึกษามีการดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม 

ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการศึกษาปฐมวัย มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยจัด
บรรยากาศให้มีสวนหย่อมหน้าห้องเรียน การติดป้ายความรู้ต่างๆ การตกแต่งบอร์ดตามหน้าห้องเรียนตรวจ
ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ และการสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เช่น การจัดการประชุมครู 
การประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม 
  ฝ่ายปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูตลอดเวลา ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความมุ่งม่ันและอดทนในการสอนเด็กในทุกๆ ด้านให้พัฒนา มีการส่งครูอบรมตามสถานที่ต่างๆ ที่ทางหน่วยงานทั้ง
ทางภาครัฐและเอกชนแจ้งข่าวสารมา เพื่อจะให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้เพื่อน
ครูฟังได้ ทางผู้บริหารจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของวีดีทัศน์ขึ้น เพ่ือให้ครูมีความรู้และมีเทคนิควิธีการ
สอนแบบใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนบุคลิกภาพที่ดีของครู และสิ่งที่ต้องการให้
โรงเรียนได้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นต่อไป ผู้บริหารจัดให้มีแนวการสอนเพิ่มขึ้น โดยที่ครูก็สามารถยอมรับและปฏิบัติต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ดี  
  ครูมีความพยายามในการเรียนรู้และศึกษาหาเทคนิคการสอนต่างๆ ได้มากขึ้น ส่วนครูที่ไม่จบตามวุฒิก็มี
การอบรมให้จัดการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกันและมีครูเพียงพอต่อจำนวนเด็กครูสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมจริยธรรม พูดจาสุภาพไพเราะมีมารยาท มีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ครูส่วนใหญ่มาถึงโรงเรียนก่อน 7.00 น. เพื่อดูแลเด็กที่มาถึงก่อน เข้าหลักสูตร
และปรัชญาการศึกษาปฐมวัย บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผู้บริหารส่งครูเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือครูจะได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ย่าง
หลากหลายและทันสมัยมากข้ึน ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้บริหารเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ของเด็กแต่ละคน 
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2. หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
 1 หลักสูตรปฐมวัย/ แผนจัดประสบการณ์ / บันทึกแผนจัดประสบการณ์ / สมุดรายงานผลการพัฒนาการ
นักเรียน / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร และภาพถ่ายประชุม  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
แผ่นพับนำเสนอการเรียนการสอน / สมุดนิเทศการเรียนการสอน / ภาพถ่ายตลาดนัดวิชาการนำเสนอผลงาน
อนุบาล  
  2  ภาพห้องศูนย์สื่อปฐมวัย / ภาพมุมเล่นตามห้อง / ภาพแปรงฟัน / ภาพถ่ายการการล้างมือ /  ภาพสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน  
 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
  สารสนเทศจำนวนครู โดยโรงเรียนจัดครูผู้สอนในระดับอนุบาลที่ตรงเอกวิชาจำนวน 5 คน และอีก 2 คนมี
ความชำนาญจาการการสอนตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปโดยทางโรงเรียนสนับสนุนให้ครูอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้
ตรงระดับชั้น 

ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 แฟ้มพัฒนาครู(การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) ,ภาพถ่ายการเล่นสนามเด็กเล่น/การเล่นตามมุม

ประสบการณ์ ,ภาพถ่ายการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่ ,หลักสูตรสถานศึกษา ,แผนการจัดประสบการณ์ 

และ แบบประเมินพัฒนาการอนุบาล 

จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 1. ภาพห้องศูนย์สื่อปฐมวัย / ภาพมุมเล่นตามห้อง / ภาพแปรงฟัน / ภาพถ่ายการการล้างมือ /  ภาพสิ่ง

อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน 
 2. ภาพการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

    ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
1. ภาพครูสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี   สื่อการสอนเทคโนโลยี 
2. ภาพเด็กเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 1 หลักสูตรสถานศึกษา ,แผนการจัดประสบการณ์ ,ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน และ บันทึก /นิเทศ
การตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนอนุบาล 
 2 ภาพถ่ายมุมห้องเรียน/ภาพสื่อการเรียนการสอน และภาพถ่ายการเรียนการสอน 
 3 แบบประเมินพัฒนาการอนุบาล ,แบบประเมินการเรียนรู้อนุบาล , แผนการจัดประสบการณ์  และ สมุด
รายงานประจำตัวนักเรียน 
 4 วิจัยในชั้นเรียน ,และ ผลการประเมินรายบุคคลของเด็กอนุบาล 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น 
     โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยฉบับปรับปรุง 2560 และนำมาจัดกิจรรมการเรียนการ
สอน โรงเรียนจัดมุมประสบการณ์ทุกห้องเรียน มีการนำนักเรียนศึกษาด้วยแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา และ
นอกสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 
จุดควรพัฒนา 
 ห้องศูนย์สื่อปฐมวัยอยู่ในมุมอับ ทำให้เกิดเชื้อราในห้องเรียน 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนต้องดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวและ

ปรับปรุงแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและนโยบายในทุกระดับเพ่ือให้เกิด
ความสมดุล และให้คุณภาพคงอยู่ตามมาตรฐานที่กำหนด 

พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยและจัด

สภาพแวดล้อมให้เอ้ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ดี 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ดีเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
1. วิธีการพัฒนา และผลการพัฒนา 

ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผน การจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน 
ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้าน
สังคม และด้านสติปัญญาไม่มุ่งเน้น การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
  ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่ แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์

และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้เป็นต้น ครู

ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะ ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร ประจำ วันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้

แบบทดสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี ่ยวข้อง  มีส่วนร่วม และนำผลการ

ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

2. หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  1 วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล  
  2  หลักสูตรปฐมวัยฉบับปรับปรุง 2560  
  3 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  1 แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์   
  2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์(ภาพ  สรุปโครงการ) 
  3 ภาพกิจกรรมเล่นกลางแจ้ง  ภาพกิจกรรมเล่นตามมุม 
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 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 1 ภาพมุมการเรียนรู้ในห้องเรียน  ป้ายนิเทศ  
 2. ภาพมุมต้นไม้ 
 3. ภาพครูใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีในห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ 

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

1. ภาพครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร ประจำ  
2. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น 
จัดทำหลักสูตรปฐมวัย(ฉบับปรับปรุง 2560)  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ครูจัดมุมประสบการณ์ 

ทุกห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมที่เน้นประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน จัดบรรยากาศในและนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์ให้เด็ก 

จุดควรพัฒนา 
 ควรส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีกับนักเรียน 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เก้ือหนุนให้

บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ต่าง ๆ สร้างระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1. ด้านคุณภาพเด็ก ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  ยอดเยี่ยม 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่กำหนด  ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
1. วิธีการพัฒนา และผลการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร มีผลการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 65.78  ระดับที ร้อยละ 25.00  
และระดับพอใช้ ร้อยละ 9.21   ผลการสอบสอบ NT  ร้อยละ  63.21   ผลการทดสอบ O-NET  ร้อยละ 47.43  
ผลการทดสอบระดับชาติมีผลคะแนนเพ่ิมขึ้น 4.82  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ร้อยละ   82.33 

ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถมีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนการสอน ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแบบเรียบง่ายผ่านการการค้าขายในกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 

โรงเรียนจัดโครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมค่ายคณิต – วิทย์ – อังกฤษ – สัมคม –ภาษาไทย – เทคโนโลยี
เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกัน  กล้าแสดงออก  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  เป็น
การปลูกนิสัยเพียรพยายาม   ขยัน   อดทนละเอียดรอบคอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน   จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพ่ือ
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ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ  จัดกิจกรรมตอบปัญหา  ประกวดเรียงความวาดภาพ    เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
คาดคะเนสถานการณ์โดยวิเคราะห์จากข้อมูล จัดระบบเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย   กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
อย่างมี วิจารณญาณ   สร้างสรรค์  และมีวิสัยทัศน์  คัดเลือกนักเรียนเข้าประกวดกิจกรรมทางวิชาการ    ระดับ
ระดับเขตพ้ืนที ่รวมทั้งจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้จัดแสดงผลงานของนักเรียน 8 
กลุม่สาระการเรียนรู้    เปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานเพ่ือให้ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องชื่นชมผลงาน 
2. หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
  1  ผลทดสอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2  ผลการทดสอบข้อสอบกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3. ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
4. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
5. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษาในรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 
6. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
8. ผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
9. ผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
10. ภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
  มีผลการการระดับชั้น ป.1 มากกว่าระดับชาติ 
  ผลการสอบ NT ระดับชั้น ป.3 เพ่ิมข้ึน 6.99 
  ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 เพ่ิมข้ึน 4.82 

ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีส ุ ขภาพร ่ างกายแข ็ งแรง ม ีสมรรถภาพทางกายและน ้ำหน ักส ่วนส ู งตามเกณฑ์  

 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย โดยเน้นอัตลักษณ์โรงเรียน (เรียนดี มีมารยาทงาม)  

จนนักเรียนได้รับรางวัลการไหว้ คือ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และ

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง ในระดับชั ้นประถมศึกษาตอนต้น จากเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร อีกทั้งผู้เรียนยังมีวินัย เคารพกฎกติกา มีมารยาท และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อันได้แก่ การ

เข้าแถวดื่มนม การเข้าแถวรับอาหารกลางวัน 
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 จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนในระดับชั้นป.1 – ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

สมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.6ยัง
ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ
ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะชีวิติส่งเสริมด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
1. วิธีการพัฒนา และผลการพัฒนา 

ผู้บริหารปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนา บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้ร่วมงาน มีการกระจายอำนาจ มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครอง
งาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่รักและศรัทธาของกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด    อุทิศเวลาให้ทางราชการ ด้านการบริหารใช้ระบบ PDCA  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
ความต้องการและการวางแผนร่วมกันใช้ระบบ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอยู่เสมอ นิเทศอย่าง
กัลยาณมิตร มีสุนทรียภาพ มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและความถนัด รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน ส่งเสริมเด็กเก่ง ซ่อมเสริมเด็กอ่อน มีความสนใจใส่ใจการบริหารงานวิชาการอย่างยิ่ง ทำให้การบริหารมี
ประสิทธิภาพผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

โรงเรียนวางแผนพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โครงการ

นิเทศภายในโดยผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการประเมินนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้  ประเมินการจัดการ

เรียนรู้  การวัดผลประเมินผลของครูทุกคน  ทุกภาคเรียน  กิจกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาครูให้มีความรู้ สามารถกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้

ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน   ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก

กับการนำบริบทและภูมปิัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  นำผลมาปรับปรุง วิเคราะห์ผลการประเมิน  
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จัดทำวิจัยและพัฒนา สอนซ่อมเสริมผู้ที่เรียนอ่อนและเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  จัดการ

เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย

ความเสมอภาค ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและจัดการเรียนการ

สอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

2. หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. แผนปฏิบัติการโรงเรียนสี่ปีงบประมาณ 2562 – 2565 
 2. แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 3. หลักสูตรสถานศึกษา 
 4 หลักสูตรสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ 
 5. โครงการพัฒนาวิชาการ(ภาพ สรุปโครงการ) 
 6. โครงการพัฒนาบุคลากรยุค 4.0(ภาพ สรุปโครงการ) 
 7. ภาพบรรยากาศโรงเรียน  ห้องเรียน  ป้ายนิเทศ 
 8. ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
  จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น  ช่วยพัฒนา และส่งผลให้
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  จากการทำกิจกรรม/โครงการส่งผลให้ครูสามารถกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ออกแบบการ

จัดการเรียน เลือกใช้สื่อ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสม สามารถให้คำปรึกษา ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างและทำวจิัยเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท   
 จุดควรพัฒนา 
  ควรส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
        คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  และชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาให้มาก
ที่สุด  ควรใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง  4 
ด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ครูทุกคนควรมีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้มากขึ้น  บันทึกผลหลังสอนที่เป็นปัจจุบัน  มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  พร้อมทั้งนำปัญหาไปจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ  และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดี 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
1. วิธีการพัฒนา และผลการพัฒนา 

โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  โครงการ

ห้องสมุด โดยผ่านกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย-เทคโนโลยี   

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เสาธง   โครงงานวิทยาศาสตร์ดำเนินการตาม แผนการจัดการเรียนรู้ 

จัดระบบนิเทศ ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอ

ผลงานในรูปแบบต่างๆ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  มีการประเมิน

นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนโดยครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2. หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. แผนปฏิบัติการโรงเรียนสี่ปีงบประมาณ 2562 – 2565 
 2. แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 3. หลักสูตรสถานศึกษา 
 4 หลักสูตรสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ 
 5. โครงการพัฒนาวิชาการ(ภาพ สรุปโครงการ) 
 6. โครงการพัฒนาบุคลากรยุค 4.0(ภาพ สรุปโครงการ) 
 7. ภาพบรรยากาศโรงเรียน  ห้องเรียน  ป้ายนิเทศ 
 8. ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ภายในกลุ่ม ผู้เรียนเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และนำเสนอข้อมูลเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
จุดควรพัฒนา 
 ควรส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรมีการกำหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง  พูด  เขียน  และตั้ง
คำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมให้หลากหลายและต่อเนื่องเพ่ือยกระดับความสามารถของนักเรียนตามที่
กำหนดในหลักสูตร 
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การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น (ระบ ุ1 ผลงาน) 

ผลงานด้านดนตรีไทย มีการดำเนินงานควบคู่กับชุมชนโดยมีผู้อำนวยการโรงเป็นแรงขับเคลื่อนควบคู่
กับครูผู้สอยดนตรีไทยอย่างเข้มแข็งผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2561 ได้แก่ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อที่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
การแข่งขันการบรรเลงเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย 

1. เด็กชายศรันยา  เปียเชกู่ 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

ชนะเลิศอันดับ   
งาน “จันทร์ระดิษฐ์นิทัศน์ 61”  

ปีการศึกษา 2561 
การแข่งขันการบรรเลงเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย 

1. เด็กหญิงอภัสรา  นาคะจินดา 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
งาน “จันทร์ระดิษฐ์นิทัศน์ 61”  

ปีการศึกษา 2561 
การแข่งขันการบรรเลงเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย 

1. เด็กหญิงมนัญชยา ทรัพย์ทวีคูณ 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2  
งาน “จันทร์ระดิษฐ์นิทัศน์ 61”  

ปีการศึกษา 2561 
การประกวดดนตรีโหมโรง BATTLE 
PART 1 ตอนสงครามเครื่องสาย 

1. เด็กอารยา  เพิ่มพูน 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

เหรียญทอง(ถ้วยรางวัล)  
งานประกวดดนตรีโหมโรง   

BATTLE PART 1 
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซเพลส มอลล์ 

การประกวดดนตรีโหมโรง BATTLE 
PART 1 ตอนสงครามเครื่องสาย 

1. เด็กหญิงอภัสรา  นาคะจินดา 
2. เด็กหญิงณิศวรา  ลาโคตร 
3. เด็กหญิงลลิตา  บันลือทรัพย์ 
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุชาติ 
5. เด็กหญิงศรัณยา  เปียเชกู่ 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

เหรียญทอง  
งานประกวดดนตรีโหมโรง   

BATTLE PART 1 
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซเพลส มอลล์ 

การประกวดดนตรีโหมโรง BATTLE 
PART 1 ตอนสงครามเครื่องสาย 

1. เด็กหญิงเบญญารัตน์  พรมมา 
ครูผู้สอน 
1. นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 

เหรียญเงิน 
งานประกวดดนตรีโหมโรง   

BATTLE PART 1 
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซเพลส มอลล์ 
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ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบ (ระบุ 1 เรื่อง) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้าน O-NET  และ NT มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นทั้งสองการทดสอบ

ระดับชาติในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการสอบ  ดังนี้ 

ผลเปรียบเทียบ NT ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561  
 

ปีการศึกษา 
ด้าน 

2560 2561 เพิ่ม/ลด 

ภาษา 63.52 68.00 เพิ่ม 4.48 
คำนวณ 49.10 60.95 เพิ่ม 11.85 

เหตุผล 56.02 60.68 เพิ่ม 4.66 

รวมทั้ง 3 ด้าน 56.22 63.21 เพิ่ม 6.99 

 
 

ผลเปรียบเทียบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561  
 

ปีการศึกษา 
ด้าน 

2560 2561 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 49.48 60.93 เพิ่ม 11.35 
อังกฤษ 38.85 43.78 เพิ่ม 4.46 

คณิตศาสตร ์ 41.27 43.31 เพิ่ม 0.54 

วิทยาศาสตร์ 40.82 41.81 เพิ่ม 2.96 
รวมทั้ง 4 วิชา 42.60 47.43 เพิ่ม 4.82 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก       

ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 175 171 4 0 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 175 167 8 0 

3.ด้านสังคม 175 171 4 0 

4.ด้านสติปัญญา 175 164 11 0 

(ให้นำเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับตามตารางที่โรงเรียนรายงาน) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สาระวิชา จำนวน 
(คน) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้รับระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

การอ่านออก
เขียนได 

76 77.01 10.32 77.01 0 7 คน 
ร้อยละ 
9.21 

19 คน 
ร้อยละ 
25.00 

50 คน 
ร้อยละ 
65.78 

จำนวนเด็กปกต ิ 76  คน  จำนวนเด็กพิเศษ 10 คน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย 68 29.38 12.66 43.09 13.24 1.47 55.88 22.06 
คณิตศาสตร์ 68 26.06 11.78 52.13 13.24 2.94 66.18 10.29 
วิทยาศาสตร์ 68 25.87 11.43 51.75 13.24 1.47 72.06 5.88 
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อังกฤษ 68 31.09 13.68 62.19 13.24 0 48.53 30.88 
จำนวนเด็กปกติ. 58 คน  จำนวนเด็กพิเศษ. 10 คน 

 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย 78 44.05 31.85 44.05 29.49 8.97 43.59 11.54 
คณิตศาสตร์ 78 35.73 29.58 35.73 40.00 0.00 60.00 0.00 
วิทยาศาสตร์ 78 59.57 14.81 50.57 3.85 26.92 58.97 3.85 
อังกฤษ 78 46.08 32.55 46.08 28.21 1.28 44.87 19.23 

 จำนวนเด็กปกติ   65  คน  จำนวนเด็กพิเศษ  13  คน 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย 73 44.60 31.00 44.60 28.77 1.37 52.05 10.96 
คณิตสาสตร์ 73 38.53 26.51 37.61 28.77 6.85 56.16 1.37 
วิทยาศาสตร์ 73 43.74 30.72 43.74 20.92 6.41 43.59 10.26 
อังกฤษ 73 40.72 29.93 40.72 28.77 17.81 36.99 9.59 

 
จำนวนเด็กปกต ิ 53  คน  จำนวนเด็กพิเศษ  20  คน 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 86 52 28 6 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 68 56 11 1 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 89 45 33 10 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 78 54 19 2 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 73 56 13 4 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 100 51 47 2 0 

รวม 494 314 151 29 0 

เฉลี่ยร้อยละ  63.56 30.57 5.87 0.00 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 86 38 23 25 0 

ประถมศึกษาปีที่ 2 68 37 21 10 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3 89 20 35 33 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 78 28 30 17 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 73 26 21 26 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 100 22 59 49 0 

รวม 494 171 189 133 0 
เฉลี่ยร้อยละ  34.62 38.26 26.92 0.20 

 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 86 86 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 68 68 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 89 88 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 78 75 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 73 73 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 100 100 0 

รวม 494 493 0 
เฉลี่ยร้อยละ  99.80 0.20 
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ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 

ด้าน 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะ
สำคัญ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 494 184 224 85 1 
2.ด้านความสามารถในการคิด 494 145 238 110 1 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 494 152 230 111 1 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 494 209 206 78 1 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 494 209 206 78 1 

รวม 2,470 899 1,104 462 5 
เฉลี่ยร้อยละ 100 36.40 44.70 18.70 0.20 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 
1. จุดเด่น 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะ 
การเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัย สามารถดูแลสุภาพของตน และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัยและสิ่งเสพติด 
 2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชม
ศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักษ์ธรรมชาติ 
 3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มี
ความคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 5. ครู ปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 6. ผู้บริหาร ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 7. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำ
หลักสูตรปฐมวัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีระบบและกลไก ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการศึกษาปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความรู้ร่วมมือกับผู้ปกครอง/ชุมชน และท้องถิ่น จัดสื่ออำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน(คณะกรรมการสถานศึกษา   เครือข่ายผู ้ปกครอง)ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 9. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานใน
แต่ละหน้าที่  มีแผนการปฏิบัติงานประจําปี 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 1. โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียนการ
สอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 2. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้แก่นักเรียน   นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะ
ในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต คิดเป็น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
พัฒนาตนเอง มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพหุปัญญาด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี 
นาฏศิลป์  กีฬา  มนุษย์สัมพันธ์  การรู้จักตนเอง  การรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รู้ จักป้องกันตนเองจากภัยของสิ่ง
เสพติด  ส่งผลให้ผู ้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบฝึกหัด แบบ
ประเมินตัวชี้วัดและเอกสารการวัดและประเมินผล 

4. โรงเรียนสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองรู้จักแสวงหา
ความรู้ มีการวิเคราะห์ผู ้เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

5. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการจัดระบบการบริหาร จัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม โปร่งใส มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กร พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการกระจายอำนาจ การพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนให้จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
และการให้บริการ 

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

7. ครูมีความเสียสละทุ่มเทในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
 8. โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานการประเมินตนเอง และมี
โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการสนับสนุน  และใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  มีนโยบายสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในหลายๆ ด้าน ที่เอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน 
 9. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  คือ “เรียนดี  มีมารยาทงาม”และได้ดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โดยมีการประกวดไหว้ 3 ระดับ  และประกวดความยั่งยืนของอัตลักษณ์
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โรงเรียน  ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน(ดนตรี – นาฏศิลป์)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน แสดงออกถึง
พฤติกรรมรักความเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยทั้งด้านดนตรีไทย และ นาฏศิลป์ไทย อีกทั้งโรงเรียนยังจัดโครงการ
เรารักษ์วัดอรุณ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้วัดอรุณราชวรารามเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทย 
 10. โรงเรียนมีจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื ่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
เป็นคนดีและมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา   การ
จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  การจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริม
จริยธรรม  การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต  การจัดแนะแนวการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบ
ความสามารถของตนเอง เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย  ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 

2. จุดควรพัฒนา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 1. บอกเหตุการณ์สิ่งรอบต่างๆรอบ   ซักถามสิ่งที่สนใจ  โดยใช้ภาษาพูด   และภาษากายได้อย่าง
เหมาะสม  และเป็นเหตุ เป็นผลง่ายๆได้ 

2. ครูทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการ 
แก้ปัญหาและพัฒนาการเด็ก และมีการนำผลการวิจัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมีระเบียบวินัย 
การรับผิดชอบนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
 2.ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบต่อการทำงาน 
 

3. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็น 
ประจำทุกปีการศึกษา  ส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ติดตามผลและใช้ผล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
   

 4 โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์  การ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์มากข้ึน ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
 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. เขตพ้ืนที่การศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจะได้นำผล
การประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 4. ผู้เรียนควรได้รับการวัดผลที่หลากหลายด้วยเครื่องมือที่มีหลายรูปแบบ  เน้นการปฏิบัติจริงเน้นการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการ
สื่อสาร  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น  การใช้แหล่งเรียนรู้ ใน – นอก โรงเรียนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ 
 5. ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบต่อการทำงาน และสามารถ
ทำงานจนสำเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังนิสัยการอยู่อย่าง
พอเพียง ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  และ มีจิตสาธารณะมากข้ึน 
ด้านการจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริมให้ครูทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการ 
แก้ปัญหาและพัฒนาการเด็ก และมีการนำผลการวิจัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 2. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
การศึกษา  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ติดตามผลและใช้ผล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

4. ความต้องการการช่วยเหลือ   
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมีระเบียบวินัย การ
รับผิดชอบต่อนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือจะ
ได้นำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
ด้านการจัดการศึกษา 
    1.  ครูสอนวิชาภาษาไทย   สังคมศึกษา เพราะเกษียณอายุราชการ  บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  นั้นครูผู้สอน
สาขาอ่ืนมาช่วยในการสอนวิชานั้นๆ 
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  2. การจัดอบรมให้ความรู้ครูในสาระหลักของโรงเรียนเพิ่มเติมทักษะกระบวนการคิดสู่การปฏิบัติจริงในชั้น
เรียน และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอน 
ด้านอาคารสถานที่ 
      1. งบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน  และจัดจ้างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้ามาช่วยสอนในงานต่างๆไม่
เพียงพอ 
       2. ซอยวังเดิม  8  คับแคบ  ซึ่งเป็นซอยเข้าโรงเรียนแยกจากถนนวังเดิม  มีร้านค้าวางจำหน่ายอาหารและ
รถยนต์จอดเป็นประจำ  ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางโรงเรียนถูกแบ่งเป็น  2  บริเวณ  ด้วยถนนเล็กเชื่อม  คือ
ซอยวังเดิม 6  และ  8  ทำให้เกิดเป็นจุดอันตราย  ที่ทำให้บุคคลจากภายนอกเข้าออกจากโรงเรียนได้ง่าย 

 
 

 

 
 
 


