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 ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป       
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

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

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

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

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

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

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นอย่างดี และได้รับการ 
ประเมินผลจากสมศ. ดังนี้ 

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

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

โดยในปีการศึกษา 2555  ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดการสอนในระดับ 
อนุบาล 3 ขวบในปัจจุบัน 
 

แผนที่โรงเรียน 
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ความหมายของดวงตราทวีธาภิเศก 

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

ปรัชญาโรงเรียน 
“พัฒนาความคิด  จิตสำนึกความเป็นไทย  ปรับตัวได้ทุกสังคม” 

 
 

คำขวัญประจำโรงเรียน 
“งามจรรยา รักสามัคคี มีวินัย ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง” 

 
อัตลักษณ์สถานศึกษา 
“เรียนดี  มีมารยาทงาม” 

 
 

เอกลักษณ์สถานศึกษา 
“ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย” 

 
 

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

สูงสุดครุศาสตรบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  13 พฤศจิกายน 2558  
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2  ปี  5 เดือน 
 
 
 
 
 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่10  มิถุนายน  พ.ศ. 2560) 

1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  712  คน 
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

อนุบาล 1 2 28 18 46 23 
อนุบาล 2 2 32 33 65 32 
อนุบาล 3 3 57 34 91 30 

รวม 7 117 85 202  
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ระดับชั้น 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 40 30 70 35 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3 52 45 97 32 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 49 34 83 27 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2 41 33 74 37 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3 67 37 104 34 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 60 22 82 27 

รวม 16 309 201 510  
รวมทั้งสิ้น 23 426 286 712  

 
(ข้อมลูนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560) 

ระดับชั้น 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

อนุบาล 1 2 29 18 47 23 
อนุบาล 2 2 32 33 65 32 
อนุบาล 3 3 57 34 91 30 

รวม 7 118 85 203  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 40 29 69 34 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3 52 41 93 31 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 48 33 81 27 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2 41 33 74 37 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3 65 36 101 33 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 60 22 82 27 

รวม 16 306 194 500  
รวมทั้งสิ้น 23 424 279 703  

 
 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรยีนอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2556 – 2560 
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3) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัยหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)703  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
4) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  429  คน คิดเป็นร้อยละ  61.02 
5) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 75 คน   คิดเป็นร้อยละ 10.71 
6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
7) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ-คน   คิดเป็นร้อยละ- 
8)  จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  75 คน   คิดเป็นร้อยละ 10.71 
9)  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  -  
10)  สถิติการขาดเรียนเฉลี่ยวันละ  7  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.99 
11)  จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
12)  จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  อ.3 จำนวน  91 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
  ป.6 จำนวน  82 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
13)  อัตราส่วนครู : นักเรียน =    1  : 30 
   ระดับปฐมวัย   1  : 29 
   ระดับประถมศึกษา 1  : 31 
14) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 700 คน  คิด

เป็นร้อยละ 100 
15)  จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 703 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
16)  จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  703  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
17)  จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมภายในประเทศ 700 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
18)  จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 

703 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
19) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  

703 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
20) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดใน

หลักสูตรสถานศึกษา 703 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 4.1ครูประจำการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา/
ปี 

1 นายกฎทบวง  รัตนพลที 57 38 คศ.3 คษ.ม บริหาร
การศึกษา 

- 20 

2 นางศุภลักษณ์  อภิหกิจ 58 27 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์/กอท ป.2 20 

3 นางมนัสนันท์  ค้ำชูสิทธิผล 52 10 คศ.2 ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ ป.5-6 20 

4 นางวิภา  มูลบรรจง 55 29 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต ป.6 20 

5 นางมานิตา    ใจแจ้ง 60 38 คศ.3 ค.บ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย/
คณิต/วิทย์/

สังคม/ประวัติ 
/กอท ป.1 

20 

6 นายพัลลภ  สัตยานุกูล 60 38 คศ.2 กศ.บ. ศิลปศาสตร์ ศิลปะ ป.1-6 20 

7 น.ส.ขนิษฐา รัตนวารินทร์ 60 25 คศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย/คณิต 
ป. 4 

20 

8 น.ส.ทิวาวรรณ สังข์ภิรมย ์ 35 9 คศ.1 กศ.ม. การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 20 

9 นางสุกฤตา  ชัยวิเศษ 49 7 คศ.1 ศษ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย/
คณิต/วิทย์/

สังคม/ประวัติ 
/กอท ป.1 

20 

10 น.ส.วาสนา  ปั้นไล้ 39 7 คศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิต ป. 5 20 

11 น.ส.ปวีณา  กองสุข 31 6 คศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

อังกฤษป. 1-2 20 

12 น.ส.สุพัฒตา   สมเกศ 37 5 คศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ ป.1,3 
 

20 

13 น.ส.วรัญญา วงศ์สุวรรณ 37 5 คศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

วิทย์ ป.6 20 
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14 น.ส.สุริศา  วารุณ 30 4 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 20 

15 น.ส.อัจฉรา  วันศรี 40 4 คศ.1 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล 20 

 
 
 4.1ครูประจำการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา/
ปี 

16 น.ส.สุพัตรา  คงพิรุณ 34 4 คศ.1 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

วิทย์ ป.3 – 4 20 

17 นางวันเพ็ญ  วาเลนทอฟสกี้ 35 4 คศ.1 ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน

ภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ ป.4-5 20 

18 น.ส.สุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 30 4 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย/
สังคม ป.2 

20 

19 นายโสฬส  ลีลาศวัฒนา 31 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ กอท ป.3 -6 
คอม ป.4 - 6 

20 

20 นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์สีตา 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

คณิต ป. 2 
วิทย์ ป.5 

20 

21 นางสาวเจนจิรา  
ประภาสะวัติ 

26 1 ครูผู้ช่วย ค.ม. สุขศึกษา สุขศึกษา ป.1-6 
ประวัติ ป.4 

20 

22 นางสาวฐิติกานต์  
โชคอนุวัฒน์ 

23 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ คณิตศาสตร์ คณิต ป.3 20 

23 นางสาวรัตนา    สินประวัติ 23 6
เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ ป.1,5 
ประวัติ ป.3 

20 

24 นางสาววารีรักษ์  เครือรัตน์ 25 6
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5 
สังคม ป.3 

20 

25 นายสำรวจ   ป่ากุญชร 29 4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา คณิต ป.2 20 
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 จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์สอน
(ปี) 

วุฒิ 
 

วิชา เอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา/
ปี 

1 นายทรงฤทธิ์ พรประภา 42 13 วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

พลศึกษา ป.1-6 20 

2 นางสีฟ้า  ชุณหรัต 59 42 ค.บ. คหกรรมฯ ภาษาไทย/
คณิต/สังคม/
ประวัติ/ ป.2 

20 

3 น.ส.อรชุมา วานิชวรรณ์ 39 9 นศ.บ 
ป.บัณฑิต 

นิเทศฯโฆษณา 
วิชาชีพครู 

อนุบาล 20 

4 นายเฉลิมพล  วรีวัฒน์ 38 12 ศษ.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ป.1-6 20 

5 นางอรวรา   มูลน้อย 57 31 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 20 

6 น.ส.นภาวรรณ  บุบผาสอาด 33 6 ศษ.บ. นาฏศิลป์ อนุบาล 20 

7 นางพิมฤทัย  เส้งสีแดง 29 5 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 20 

8 นางสาวบุณญรัตน์  
ยอดกันหา 

24 10 เดือน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 20 

9 นางภาวินี   เลี้ยงรักษา 62 22 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย  
ป.3 - 4 

20 

10 พระปลัดกฤษฎิ์มงคล 44 8 ศศ.ศ. ศาสนศึกษา สังคม ป.5-6  

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    5 คน  คิดเป็นร้อยละ 50 
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จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 

วฒิุการศึกษาสงูสดุของบุคลากร 

     

 .   

 .  

 
สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

สาขาวิชา 
 

จำนวนคน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 7 19 
อนุบาล/ปฐมวัย 5 25 
ประถมศึกษา *รวมในบริหารการศึกษา 1 คน 3 19 

คณิตศาสตร์ 3 19 

ภาษาไทย 2 19 

วิทยาศาสตร์  *รวมในบริหารการศึกษา 2 คน 2 19 

หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 1 19 
ภาษาอังกฤษ  *รวมในบริหารการศึกษา 3 คน - - 
สังคมศึกษา 1 19 

คอมพิวเตอร์ 1 19 

สุขศึกษา 1 19 

ทัศนศิลป์/ศิลปะ 2 19 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 19 

คหกรรม 1 19 

ป.บัณฑิต 1 19 

ดนตรีศึกษา 1 19 

24 คน 

68.57% 

 

10 คน 
28.57% 

 

1 คน 
2.86% 
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นาฏศิลป์ 1 19 

บรรณารักษ์ 1 19 

ศาสนา 1 19 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 – 6 ปีการศึกษา 2560 

75.6
65.4 69.6
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3   ปีการศึกษา 2560 

 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3   ปีการศึกษา 2560 

ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้/รายวิชา 

63.52

49.10
56.02 56.22

63.36

47.76
53.84 54.9952.67

37.75

45.31

45.25

 ้าน า า  ้านค านว  ้านเ    ล เ ลี ย ั้     ้าน
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3   ปีการศึกษา 2560 

 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา  

2559 
ปีการศึกษา  

2560 
ด้านภาษา 54.61 57.98 63.52 

ด้านคำนวณ 49.42 47.14 49.10 
ด้านเหตุผล 59.45 61.09 56.02 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 54.49 55.40 56.22 
 
 

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT) 
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 – 2560  จ าแนกตามร้อยละของระดบัคณุภาพ 

 
ความสามารถด้านภาษา 

 

21.87

17.18 15.62

48.43

28.12

39.06

25.00

42.18
39.06

4.68

12.50

6.25

 ้าน า า  ้านค านว  ้านเ    ล
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ความสามารถด้านค านวณ 

 

30.88
21.87

35.29

39.06

25.00

42.18

8.83

1.56

2559 2560
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ความสามารถด้านเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.17

17.18

36.76

48.43

39.71

25.00

7.36
4.68

2559 2560

                   

33.82

38.96

29.41

44.16

22.05

16.8814.72
16.88

2559 2560
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 ลการ  สอบ า การศึก าระ ับชา ิขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึก า 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด และ คะแนนเฉลี่ย 
               ระดับประเทศ 
5.  ข้อมูลอาคารสถานที่  
  โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน 4 หลัง  ได้แก่  อาคารเรียน 2 หลัง  อาคาร
สำนักงาน 1 หลัง  และอาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง 
  โรงเรียนมีห้องเรียนทั้งหมด  23 ห้อง  ดังนี้  อนุบาล  จำนวน 7ห้อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ชั้นละ 2 ห้อง , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  
ชั้นละ 3 ห้อง  
6.  ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.48 38.85 41.27 40.82 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.29 35.55 38.13 47.99 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 52.39 47.99 43.59 43.13 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 

49.48

38.85
41.27 40.82

45.29

35.55 38.13

47.99
52.39

47.99
43.59 43.13

46.58

37.12 39.12
36.34

 า า  ย ค  ิศาส ร วิ ยาศา ร อั ก  
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ประเภทรายได้ จำนวน (บาท) ประเภทรายจ่าย จำนวน (บาท) 
- เงินอุดหนุนรายหัว 
- เงินงบประมาณ 
- เงินบำรุงการศึกษา 
- เงินบริจาค 

1,359,173.54 
5,665,684.00 
1,592,097.19 

403,854.00 

- งบดำเนินงาน 
- งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 

1,062,560.11 
7,425,803.13 

 

รวมรายรับ 9,020,808.74 รวมรายจ่าย 8,074,981.67 
 

งบดำเนินการ            คิดเป็นร้อยละ 11.81  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 88.19  ของรายรับ 
 

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

3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โอกาส 

1. การเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนทวีธาภิเศก  ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในฝั่งธนบุรี  ทำ
ให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และมีศิษย์เก่าจำนวนมากที่มีชื่อเสียง  และประสบความสำเร็จใน
การศึกษา 

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

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

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสามารถที่หลากหลายอาชีพ  หากโรงเรียนต้องการขอความร่วมมือให้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียนมักจะได้รับความอนุเคราะห์ 

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

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

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

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

2. การคมนาคมไม่สะดวก  เดิมถนนด้านหน้าโรงเรียนคือ ถนนอรุณอมรินทร์ แต่ปัจจุบันกลายเป็น
ถนนวังเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทำให้รถประจำทางที่เคยผ่านลดจำนวน 
อีกท้ังการเปลี่ยนเส้นทางของรถประจำทางสาย 57 และการจราจรค่อนข้างติดขัดในช่วงเช้า 

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

4. สภาพเศรษฐกิจ คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง มีฐานะไม่ดีนัก มีการประกอบ
อาชีพค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ บางส่วนมีอาชีพ
รับจ้าง ข้าราชการ และลูกจ้างของทหารเรือ สภาพการถือครองที่ดินรอบๆ โรงเรียนเป็นที่ดินของวัดอรุณฯ คน
ในชุมชนเกือบทั้งหมดเป็นผู้เช่าที่ดินของวัดฯ ในชุมชนมีปัญหาสารเสพติด และการลักทรัพย์ 
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5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างน้อย การเก็บค่าบำรุงการศึกษาต้องเก็บในจำนวนเงินที่ต่ำ
ที่สุดเพ่ือไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อน แต่ก็มีผู้ปกครองบางรายที่ขัดสนบ้างโรงเรียนต้องช่วยเหลือ ในส่วนการ
บริจาคเงินทั่วไปสนับสนุนเงินให้กับโรงเรียนไม่มากนัก แต่ก็มีศิษย์เก่า ผู้อุปการะอ่ืนๆ ช่วยสนับสนุนเป็น
เจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกจัดสอนระดับปฐมวัย คือ อนุบาลปีที่ 1 และ 2 โดยยึดหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 

ใช้เวลาตลอดหลักสูตร  2  ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักการ 
การอบรมเลี้ยงดูและ 
ให้การศึกษา 
พฒันาเด็กทุกดา้น 

 

ยึดเด็กเป็นศูนยก์ลาง 
ใชกิ้จกรรมบูรณาการ 
ผา่นการเล่น 

พฒันาให้เด็ก 
มีความสุข 
ในปัจจุบนั 

สร้างพ้ืนฐาน 

การเป็นพลเมือง 
ท่ีมีคุณภาพ 

จุดมุ่งหมาย คุณลกัษณะตามวยั  4ดา้น 

โครงสร้าง 

เน้ือหาและแนวคิด 
- ตวัเรา 
- ครอบครัว 
- โรงเรียนของเรา 
- บุคคลต่างๆ 

ประสบการณ์ส าคญั 

- การสื อความคิ  ี เป็นการกระ  า 

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

หมายเหตุจำนวนชั่วโมงท่ีใช้จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ    800   ชั่วโมง 
และจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาใน               

ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนได้จัดโครงสร้างหลักสูตร  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก พุทธศักราช 2560 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช   2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน 
 ระดับประถมศึกษา 

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

- ประวัติศาสตร์ 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม                         
และการดำเนนิชีวติในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ 

- ภูมิศาสตร ์

 
40 
 
 

80 
 
 

 
40 
 
 

80 
 
 

 
40 
 
 

80 
 
 

 
40 
 
 

80 
 
 

 
40 
 
 

80 
 
 

 
40 
 
 

80 
 
 

  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
  การงานอาชีพและ เทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
  ภาษาตา่งประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
*กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 120 120 120 120 120 120 

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

*กิจกรรมลดเวลาเรียน 240 240 240 240 240 240 
5. กิจกรรมCONVER 120 120 120 80 80 80 
6. กิจกรรมท่องศัพท์ 40 40 40 40 40 40 
7. กิจกรรมวิธีพุทธ 40 40 40 40 40 40 
8. กิจกรรมทัศนศิลป์ 40  40  40  
9. กิจกรรมภาษาไทยพาเพลนิ  40     
10. กิจกรรมมวยไทย    40   
11. นักทดลองรุ่นเยาว ์      40 

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

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,140 ชั่วโมง/ปี 

 
 
 
 
9. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1)  ห้องสมุดมีขนาด 60 ตารางเมตร มีหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดประมาณ 3,500 เล่ม นักเรียน
สามารถสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบสืบค้นจากคอมพิวเตอร์   
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จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  เฉลี่ย 200 คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 34.43  ของ
นักเรียนประถมศึกษาท้ังหมด   

2) ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน 1 หอ้ง 
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 49 คน ต่อวัน

คิดเป็นร้อยละ 9.02  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 7 เครื่อง 
แท็บแล็ต  62 เครื่อง  

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 
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง/ปี 

69 69 40 69 69 69
40

93 93
45

93 93 93

45

81
81

81

81 81 81

81

74 74

44

74 74 74

44

101 101

56

101 101 101

56

82 82

47

82 82 82

47
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดอรุณราชวราราม 
2. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  อพวช 
3. บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี 
4. สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา  จ.สระบุรี 
5. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  จ.ชลบุรี 

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

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
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 6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษานี้ 

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

 6.2 พระอาจารย์จากวัดอรุณราชวราราม  จำนวน 6 รูป  ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา  ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6จำนวน 324 ครั้ง/ปี 

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

    6.4 คุณฐิตยา   กาญจนผลินให้ความรู้เรื่องขับร้องประสานเสียงให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ในชั่วโมงชุมนุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่นปีการศึกษา  2560 

ผลงานดีเด่นปีการศึกษา  2560 
ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
1. นางสาวปวีณา  กองสุข ครูดีศรีประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นักเรียน 
1. 1. เด็กชายชวโรจน ์ ศรีบาง 
2. เด็กชายปุณณสิน  ชิตมีไชย 
3. เดก็หญิงอามีนา  รอดสมัย 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุพัฒตา  สมเกศ 

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภท

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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1. เด็กหญิงธัญลักษณ ์ ดีไสว 
2. เด็กชายพัฒน์  ศรีโพธิ์กลาง 
 ครูฝึกสอน 
1. นายโสฬส  ลีลาศวัฒนา 
2. นางสาวรัตนา  สินประวัติ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 

ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1.เด็กหญิงธนวรรณ แสงคำสัตย ์
2.เด็กหญิงนิลรัตน์ มงคลวุฒิธรรม 
3.เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอกธรรม  
ครูฝึกสอน 
1.นางสาวขนิษฐา  รัตนวารินทร์ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 8 
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 

งานศลิปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายพัฒน์  ศรีโพธิ์กลาง 
ครูฝึกสอน 
1. นางภาวินี  เลี้ยงรักษา 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 12 
การแข่งขันการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ป.1-ป.3 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 

ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงกุลนิตา  ลาโคตร 
2. เด็กชายธนาธิป  ประทับวงค์
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 14 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) 

ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

1. เด็กหญิงปีวรา  สุขสุขครู
ฝึกสอน 
1. นางมนัสนันท์  ค้ำชูสิทธิผล 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 17 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.

6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 

ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงสุจารี  นกยูงทอง 
ครูฝึกสอน 
1. นางภาวินี  เลี้ยงรักษา 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 20 
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.

3 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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1. เด็กหญิงเบญญารตัน์   
    พรหมมา 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ 

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 10 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6  

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายภูผา  สุขสุข 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุพัฒตา  สมเกศ 

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 12 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  

(Impromptu Speech) ป.1-ป.3 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 

ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายกษฌา  ตั้งศิริกุลพร 
2. เด็กชายปพนพชัน์   
    คมศรีโสรัตน ์
ครูฝึกสอน 
1. นางศุภลักษณ์  อภิหกิจ 
2. นางสาววรัญญา   วงศ์สุวรรณ 

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 13 
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทาง

อัตราร่อน ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 

ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายคุณากร  พ่วงพรหม 
2. เด็กหญิงณกมล  ทิกาปูน 
3. เด็กชายธัญกร  รุกขชาติ 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวพิมฤทัย  เส้นสีแดง 

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 24 
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงขัตติยา  ภิรมย์นิล 
ครูฝึกสอน 
1. นางภาวินี  เลี้ยงรักษา 

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 28 
การแข่งขันการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ป.1-ป.3  งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 

ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายประภากร  ตันเจริญ 
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พงษ์โสภา
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 
2. นางสาวปวีณา  กองสุข 

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 36 
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3   

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีวิสุทธิกุล 
2. เด็กชายวิชยุตม์  ศิมาลัยครู
ฝึกสอน 

รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 64 
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6   

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม 
2. นางสาวปวีณา  กองสุข 

ปีการศึกษา 2560 

1. เด็กชายปุญญภัทร  คำสี 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาววาสนา  ปั้นไล ้

รางวัลเหรียญทองแดง  อันดับที่ 13 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 

ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงณัฐฐินี  วงศ์สุวรรณ 
2. เด็กชายณัฐพงศ ์ วัฒนานุกิจ 
3. เด็กหญิงนิศาชล  เจนจัดการ 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุพัตรา  คงพิรุณ 
2. นางสาวพิชญานนัท์  โพธิ์สีตา 

รางวัลเหรียญทองแดง  อันดับที่ 29 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show) ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 

ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงปีวรา  สุขสุข 
ครูฝึกสอน 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ 

รางวัลเหรียญทองแดง  อันดับที่ 43 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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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
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ทั้งในและนอก
โรงเรียน 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จัก
เสียสละ สร้าง
คุณประโยชน์แก่ส่วนร่วม 
สังคม ประเทศชาติ 
4.โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี
คุณภาพ  
5.โรงเรียน ชุมชน สังคม มี
เยาวชนที่มีความเสียสละ 
จิตอาสา และใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2 โครงการพัฒนา 
ทักษะชีวิตตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

1. สืบสาน 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
2. สร้างสื่อมัลติ 
มิเดีย 
3. ค่าย ICT น้อย 
4. อบรม

คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

1 ผู้เรียนมีนิสัยรักงานฝีมือ 
และมีความสามารถพร้อม
ที่จะเข้าประกวดแข่งขัน
งานฝีมือต่างๆได้ 
2 ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การวางแผนการทำงาน มี
การแบ่งงานและปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

3 โครงการธนาคาร 
โรงเรียนประถม 
ทวีธาภิเศก 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รู้จักการประหยัดและ
ออมเงินมีเงินฝากธนาคาร 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายของตนเองและ
ครอบครัว 
 

1. นักเรียนทำบัญชี
รายรับ – รายจ่าย
ประจำวันและนำเงินที่
เหลือหยอดกระปุก 
2. ทุกวันที่ 5 ของเดือน
ให้นักเรียนนำเงินมาฝาก
ครูประจำชั้น  
3. ครูประจำชั้นรวบรวม
ส่งครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อนำฝาก
ธนาคาร 

1. นักเรียนมีเงินฝาก
ธนาคาร เป็นการประหยัด
ออมเงินช่วยแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 
 2. นักเรียนเข้าใจระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
การออมเงิน 
 3. นักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์จากการฝาก
เงิน (ดอกเบี้ย) 

4 โครงการการจัด 
การเรียนการสอน 
แบบ BBL 

1. เพ่ือให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  อ่าน
ออกเขียนได้ ใน  1  ปี  
2. เพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน
ไม่คล่อง เขียนไม ่

ดำเนินงานตามโครงการ 
-กิจกรรมพลิก 
กระบวนการเรียนรู้ BBL 

ครูในโรงเรียนมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตาม
แนว  BBL ทุกคน 

5 โครงการ พัฒนา 

คุณภาพการเรยีน 

การสอนภาษาไทย 

1. เพ่ือให้รู้จักการตั้ง
คำถามและค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม  และมี
ทักษะในการฟัง  พูด  
อ่าน  เขียน 
2. เพ่ือให้มีนิสัยรักการ
อ่าน  และสามารถ
แสวงหาความรู้จาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อ

1. วันสุนทรภู ่
2. วันภาษาไทยแห่งชาติ 
3. ค่ายภาษาไทย 
4. บัญชีคำพ้ืนฐาน  
ป.1  - ป.6 
5. บัญชีคำพ้ืนฐาน  
ป.1  - ป.6 

1.  ครูจัดกิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
2.  นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน เสาะแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ
รอบตัว สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเป็นกลุ่มได้ 
ร้อยละ 95 
3.  นักเรียนสามารถ
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ต่างๆ รอบตวั  และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แบ่งปันและเติม
เต็มเพ่ือการเรียนรู้  ซึ่งกัน
และกัน 
 

สร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองได้ ร้อยละ 95 
4.  นักเรียนสามารถใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
เหมาะสม ร้อยละ 85 
 

 
 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

  4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
สรุปความคิด และจัด
ประเด็นองค์ประกอบ และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดเห็นของ
ตนเองได้ 
5 เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้าน
ความภาคภูมิใจ 
6 เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
เหมาะสมกับระดับชั้น 

  

6 โครงการถนน 
สายวิทย์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนคิดเป็น  
ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น 
2. เพ่ือให้นักเรียนฝึก
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และฝึก
ปฏิบัติจริง 

1. ค่ายวิทยาศาสตร์ 
2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
3. รู้รักสิ่งแวดล้อม 
4. นักทดลองรุ่นเยาว์ 
5. จัดซื้ออุปกรณ์ สื่อ ทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. นั ก เรียนร้อยละ  80  
รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนร้อยละ  90  มี
แฟ้มสะสมงาน(Port folio) 
3. นักเรียนร้อยละ  80  มี
พัฒนาการ อัจฉริยภาพ
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3. เพ่ือให้นักเรียนรวบรวม
ผลงานทางวิทยาศาสตร์มา
แสดง รู้จักวางแผนอย่าง
เป็นระบบ 
4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
นำประสบการณ์ไปใช้
ชีวิตประจำวัน 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ให้สูงขึ้น 
 

- อุปกรณ์ทดลอง 
วิทยาศาสตร์/สื่อ 
การสอน/อุปกรณ์ตกแต่ง 
ห้องวิทยาศาสตร์ 
ยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์พัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอน 

ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ 
สู งขึ้ น  และสามารถนำ
ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ  เก่ ง   ดี     
และมีความสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

7 โครงการส่งเสริม 
สุขภาพอนามัย 

 

1. เพ่ือให้มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ  ออกกำลัง
กายสม่ำเสมอ และรักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2. เพ่ือให้รู้จักหลีกเลี่ยง  
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและลดความ
เสี่ยงต่อโรคภัย  อุบัติเหตุ 
3. เพ่ือให้มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออก  ยกย่องให้
เกียรติผู้อื่น  และมีมนุษย์
พันธ์ที่ดี 
4. เพ่ือให้เห็นคุณค่าของ
การดื่มนม และบริโภค
อาหารคามหลัก

1. งานวันเด็ก และกีฬาสี 
2. งานพยาบาล 
3. งานพยาบาล 
4. วันงดสูบบุหรี่โลก 
และ  วันต่อต้าน
ยาเสพย์ติด 
5. อาหารเสริม(นม) 
6. อาหารกลางวัน 
7. ส่งเสริมพลานามัย 

1. นักเรียนร้อยละ  100  
มีสุขภาพและสุขภาพจิตดี 
2. นั ก เรียนร้อยละ  85  
สามารถเล่นกีฬาไทย  กีฬา
สากล  เกมส์  และปฏิบัติ
ตามกฎกติกา 
3. นักเรียนร้อยละ  100  
มีความรู้  และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากยาเสพย์ติดทุก 
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โภชนาการ 
5. เพ่ือฝึกความเป็นผู้นำ 
และผู้ตามที่ดี  สามารถ
เผยแพร่เกี่ยวกับสิ่งเสพย์
ติดทุกประเภท 

8 โครงการพัฒนา 
ศักยภาพทาง 
คณิตศาสตร ์

1. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือก่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนรู้  ที่เน้นกระบวนการ
คิดและสามารถนำไปใช้ใน 
การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้ดี 
 

1. จินตพัฒนา 
2. การคิดด้วยเกมคณิต 
3. ค่ายคณิตศาสตร์ 
4. สูตรคูณก่อนเรียน 
5. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิต 
6. คณิตคิดเลขเร็ว 
 

1. นักเรียนอย่างน้อย ร้อย
ล ะ  8 5  มี เจ ต ค ติ ค่ า ย
คณิ ตศาสตร์ที่ ดี ต่ อการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
คิดและสามารถ 
นำไปใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจำวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

9 โครงการพัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

 

1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการการเรียนการ
สอนให้กับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 
2  เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ 
 

1.  คัดกรองเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษ   
2. ส่งเสริมการแข่งขัน
เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 
3. จัดหาสื่อให้กับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 

1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการการเรียนการ
สอนให้กับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 
2  เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ 
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10 โครงการ Spirit  of 
 ASEAN 
 
 

S
p
i
r
i
t
  
o
f
  
A
S
E
A
N 

 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน NT , O – 
NET แ ล ะ  LAS ข อ ง
นักเรียนโรงเรียนประถม
ทวีธาภิเศกให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือสนองต่อจุดเน้น
และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามกำหนด 
3. เพ่ือพัฒนาการการพูด
สื่ อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน  
4. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
เทศกาลวันสำคัญของ
เจ้าของภาษา และมี
สุนทรียภาพ มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมเจต
คติท่ีดีงามต่อภาษาอังกฤษ 
         5. เพ่ือให้นักเรียน
สนใจแสวงหาความรู้จาก
การจัดกิจกรรม และเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ชุมชน ผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียน 

1. ป้าย Classroom  
Rules 
2. One Word One  
Sentence 
3. Room Sign 
4. Little guide 
5. Christmas Day 
6. ค่ายภาษาอังกฤษ 
(ค่ายรวม) 
7. การพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน O-NET  
โดยใช้แบบทดสอบเป็น 
สื่อ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ของโรงเรียน  
ร้อยละ 75 
2. นั ก เ รี ย น มี ผ ล ก า ร
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ย ร้อยละ 55 
3.   นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  
ร้อยละ 75 
4.   นักเรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด เขียน
หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ  
รอ้ยละ 75 
5.   ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเทศกาลวัน
คริสต์มาสและเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาร้อยละ 100 
6.   ผู้เรียนมีส่วนร่วม กล้า
แสดงออกและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง อยู่ใน
ระดับท่ีพึงพอใจ                   
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

11 โครงการส่งเสริม 
ประชาธิปไตยใน 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้

1. รณรงค์ความมี
ประชาธิปไตย

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และฝึกตนเองเก่ียวกับการ
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โรงเรียน สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหน้าที่ตาม 
ระบบประชาธิปไตย 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบร่วมกันใน
การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง
ปวงของโรงเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
โดยการปฏิบัติจริง 
 

ภายนอกโรงเรียน 
2. จัดการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน – 
กรรมการนักเรียน 

ใช้สิทธิเสรีภาพ  ความ
เสมอภาคและหน้าที่ตาม 
ระบบประชาธิปไตย 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
ทั้งปวงของโรงเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
 

12 โครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน 
การสอนปฐมวัย 
โรงเรียนประถม 
ทวีธาภิเศก 

1. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่ให้มี
ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล 
ตามศักยภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย 
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ-์จิตใจ  
ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา  
3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 
4. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพ พร้อม
รับการประเมินคุณภาพ 
ภายใน การประเมิน
ภายนอกและได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษา 

1. สายใยบัวบาน 
2. พาน้องหา 
ความรู้สู่โลกกว้าง 
3. พัฒนาสื่อการเรียน 
การสอน ศูนย์สื่อ 
ปฐมวัยและประเมิน 
ศูนย์ปฐมวัยตน้แบบ 
4. บ้านนักวทิยา 
ศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย 
5. พัฒนาระบบวัดและ 
ประเมินผลพัฒนา 
การระดับชัน้อนุบาล/ 
พัฒนาหลักสูตร 
ปฐมวัย 
6. งานศิลปหัตถกรรม 
7. อนุบาลปลอดโรค  
งานอนามัยอนบุาล 
8. เชื่อมรอยต่อ 
ระหว่างชัน้อนุบาลปีที่  
2 กับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 
9. ส่งเสริมมาตรฐาน 

1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้
ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธผิลตามศักยภาพ 
2. นักเรียน ร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสริมพฒันาการ
ทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย  
3. นักเรียน ร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสริมพฒันาการ
การเรียนรู้ให้สอดคล้องตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายใน การประเมิน
ภายนอกและได้รับรอง                   
มาตรฐานการศึกษา 
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การศึกษาปฐมวัย 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

13 โครงการส่งเสริม
ความสามารถ 
การแสดงออก 
ด้านศิลปะ   
 

1. ส่ งเสริมความสามารถ
ให้กับผู้เรียนโดยตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจทักษะพ้ืนฐานใน
ด้านศิลปะ  
3 . เ พ่ื อ ส ร้ า ง เส ริ ม ค ว าม
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และการทำงานเป็นทีม 

1. เส้นสายลายศิลป์ 
2. นิทรรศการวิชาการ 

1. ส่งเสริมความสามารถ
ให้กับผู้เรียนโดยตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจทักษะพ้ืนฐาน
ในด้านศิลปะ  
3. เพ่ื อสร้างเสริมความ
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และการทำงานเป็นทีม 

14 โครงการการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 
 

1. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ความสามารถใน 
การจัดการศึกษาให้ม ี
คุณภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือให้สร้างขวัญและ 
กำลังใจให้ครูและบุคลากรใน 
สถานศึกษา 
. เพ่ือจัดสรรงบประมาณจ้าง
บุคลากรชำนาญการเฉพาะ
ทางในการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

1. อบรมเพ่ือแก้ปัญหา 
การอ่านการเขียน 
2. อบรมพัฒนาครู  
PLC  
3. อบรมวิจัยในชั้น 
เรียน 
4. อบรมเลื่อน 
วิทยฐานะ 
5. อบรมวินัย  
กฎหมายข้าราชการ 
6. อบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน 
7. ค่าจ้างภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น/จ้าง 
บุคลากร 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 100  ได้รับ
การพัฒนากระบวน 
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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15 โครงการพัฒนา
คุณภาพงาน
วิชาการ 
 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการโรงเรียน 

1. พัฒนาหลักสูตร/
ส่งเสริมวิชาการ/ สื่อ 
วิจัย/นวัตกรรม/
งานวัด ประเมินผล/
ทะเบียน/งานแนะ
แนว/การจัดการเรียน
การสอน/ บริหารงาน
วิชาการ 
2. constructionism 
3.เพ่ิมเวลารู้ 
4. O NET, NT 
5. ตลาดนัดวิชาการ 
6. แผนปฏิบัติการ 

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

 

ที ่

ชื่อ 
งาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

16 โครงการ
พัฒนา 

ระบบประกัน 
คุณภาพ

ภายในของ 
สถานศึกษา 

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การป ระกั น คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
2.เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึ กษ าของโรงเรี ยน ให้ มี
คุณภาพ พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกและได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา 
3.เพ่ื อ พัฒ นาผู้ ท รงคุณ วุฒิ ใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถดำเนินการ
ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบการ

1. จัดทำรายงาน
ป ระจ ำปี ที่ เป็ น
รายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
2. รับการประเมิน
คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและ 
ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพภายนอก
(สมศ) 

1. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100มีความรู้เรื่อง
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่  เป็นระบบครบ
องค์ประกอบตามกฎกระทรวง 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 100ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบการดำเนินงานระบบ 
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา พุทธศักราช 2553  
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ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม
กฎ ก ระท รว ง  ว่ าด้ ว ย ระบ บ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 
2553 

17 โครงการ 

พัฒนาระบบ 

การบริหาร 

งบประมาณ 

แบบ 

มุ่งเน้นผลงาน 

1. เพ่ือให้การรับ–จ่าย เงินทุก
ประเภทปฏิบัติ ได้ เป็นปัจจุบัน
ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติที่
กระทรวงกำหนด 
2. เพ่ือให้การลงบัญชีทะเบียนคุม
เงินคุมหลักฐานการขอเบิกเงิน
ต่างๆปฏิบัติได้เป็นปัจจุบันถูกต้อง
ตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่
กระทรวงกำหนด 
3. เพ่ือซื้อ และซ่อมแซมอุปกรณ์
ในงานงบประมาณ  
4. เพ่ือจัดทำการควบคุมภายใน
ให้ถูกต้อง 

1. จัดทำแผน 
งบประมาณ 
2. ควบคุมภายใน 
สถานศึกษา 
3. ซื้อ และ 
ซ่อมแซม 
อุปกรณ์ในงาน 
งบประมาณ 

1. โรงเรียนมีการรับ–จ่าย เงิน
ทุกประเภทปฏิบัติได้เป็นปัจจุบัน
ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติท่ี
กระทรวงกำหนด  
2. โ ร ง เรี ย น มี ก า ร ล งบั ญ ชี
ทะเบียนคุมเงินคุมหลักฐานการ
ขอเบิกเงินต่างๆปฏิบัติได้เป็น
ปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติท่ีกระทรวงกำหนด  
3. โรงเรียนจัดทำการควบคุม
ภายในให้ถูกต้อง  
4. มี อุ ป ก ร ณ์ เพื่ อ ใช้ ใน ง า น
งบประมาณเพียงพอ 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

18 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน 
ปัจจัยพื้นฐาน 
การบริหารสู่ความ 
เป็นเลิศ 

1. เพ่ือจัดหาสาธารณูปโภค
ให้เพียงพอในการให้บริการ
แก่หน่วยงานตลอดปี 
2. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคาร สถานที่ยานพาหนะ 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มี
อายุในการใช้งานที่ยาวนาน
และคุ้มค่า 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนให้สะอาด สวยงาม 
คงทน และเอ้ือต่อการ

1. งานบริการวัสดุและ
ครุภัณฑ์ 
2. ค่าสาธารณูปโภค 
3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
4. งานซ่อมบำรุงอาคาร 
สถานที่ ครุภัณฑ์ 
5. รักษาความปลอดภัย 
6. ติดตั้งเครื่องถ่าย 
7. วารสาร สารสัมพันธ์ 
สทภ. 
8. โปรเจคเตอร์ 1 ชุด ป.5 

1. โรงเรียนมี
สาธารณูปโภคเพียงพอใน
การปฏิบัติงานตลอดปี 
2. อาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ร้อยละ 95 
3. โรงเรียนมภีูมิทัศน์ที่
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ  100 
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เรียนรู้ 9. ลดการใช้กระดาษ 
19 โครงการห้องสมุด

สุดหรรษา
พัฒนาการอ่าน 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
การค้นคว้าข้อมูลด้วย
ตนเองและนำไปใช้การ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่
ดีขึ้น 
 

1. ให้บริการยืม-คืนหนังสือ
และสื่อทางการศึกษา 
2. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ และ
งานซ่อมแซมห้องสมุด 
3. จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 
4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
5. จัดป้ายนิเทศ 
6. จัดกิจกรรมบูรณาการกลุ่ม
สาระภาษาไทย 
(สัปดาห์ห้องสมุด) 
 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน  รู้จักตั้งคำถามเพ่ือ
หาเหตุผล  สนใจแสวงหา
ความรู้สิ่งต่างๆรอบตัวใน
ระดับดี  ร้อยละ 80 
2 . ร้ อ ย ล ะ   8 0   ข อ ง
นักเรียนที่มีวิธีเรียนรู้ของ
ตัวเอง  สามารถเรียนรู้
ร่วมกับผู้เรียน และสนุก
กับการเรียนรู้ในระดับด ี
3. นักเรียนใช้ห้องสมุด  
แหล่ ง เรียน รู้   และสื่ อ
ต่ า งๆ ทั้ ง ใน แ ล ะ น อ ก
สถานศึกษาร้อยละ  80 

20 โครงการงานโสต
ทัศนศึกษา 

1. เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
แก่การให้บริการ 
2. เพ่ือให้มีเครื่องขยายเสียง
ที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้
ได้รับฟังอย่างชัดเจนทุกจุด
ในโรงเรียน 
 

จัดทำเครื่องขยายเสียง ครู – นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนได้รับ
บริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริม 
การเรียน การสอน ได้  
80% 
 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

21 โครงการพัฒนา
คุณธรรม  
จริยธรรมและ 
คุณลักษะ 
อันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญา 

1  เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2  เพ่ือให้นักเรียนสำนึก
ความเป็นไทย  พัฒนา
เด็กไทยอย่างยั่งยืน 

1. กิจกรรมวัน
สำคัญทางชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
2. เรารักษ์วัดอรุณ 
3. อัตลักษณ์

1 นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ 
และ ปฏิบัติตามระเบียบในระดับดี
ร้อยละ 80   
2  นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ร้อยละ 85 
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เศรษฐกิจพอเพียง 
(โครงการ
คุณธรรม) 

3  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
ตามหลัก   ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4  เพ่ือพัฒนาจิตใจรู้การให้
โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน 
5  เพ่ือให้นักเรียนรู้ทัน
ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมือง
และรับฟังข่าวอย่างมี
วิจารณญาณ 

โรงเรียน 
4. ซ่อมบำรุงเครื่อง
ปริ้น 

3  นักเรียนมีความเมตตากรุณาและ
เสียสละเพ่ือส่วนร่วมผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนดร้อยละ 90 
4  นักเรียนมีพฤติกรรมนิยมไทย
เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิใจในความเป็นไทยผ่านเกณฑ์
ตามท่ีโรงเรียนกำหนดร้อยละ 75   
5. นักเรียนสอบผ่านการเทียบ
ความรู้ธรรมศึกษาร้อยละ 65 

22 โครงการส่งเสริม
ความสามารถการ
แสดงออกด้าน
ดนตรี- นาฏศิลป์  
 

1. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกให้
นักเรียนได้ตนระหนักถึง
ความเป็นไทยด้านดนตรี  
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทาง
ดนตรีไทย และดนตรีสากล
ให้แก่นักเรียน 
3. เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ให้สถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้าน 

1. กิจกรรมสอน
เสริมดนตรีไทย 
และดนตรีพ้ืนเมือง 
2. กิจกรรม
นาฏศิลป์ 
3. กิจกรรมดนตรี
สากล และดุริยางค์ 
4. ซ่อมแซมเปียโน 

1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ เจตคติ 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถพิเศษสนใจของ
ผู้เรียนรายบุคคลได้แสดงออกใน
การเรียนการสอน 
2. ผู้เรียนทุกคนมีสุนทรียภาพด้าน
ดนตรี ส่งผลให้ผู้เรียนมีอารมณ์-
จิตใจ สังคมและสติปัญญาเป็นคนดี  
คนเก่ง และมีความสุข 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รู้จักใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์ และมีโอกาส
ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง และเกิดความชื่นชมยินดีต่อ
ความสำเร็จนั้นๆ 
4. ครู และผู้เรียน ทุกคนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และ
ผู้ปกครองในการทำกิจกรรมร่วมกัน 
 

 
 
11.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2559 

11.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลการประเมินการประเมินคุณภาพภายใน 

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

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที ่9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4.  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที ่10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญาวิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

5.  ด้านมาตรการส่งเสริม 
  
  

มาตรฐานที ่11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ดี ดี 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

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

12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

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

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

2.50 2.50 ดีมาก 
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การศึกษา 

คะแนนรวม 100.00 85.30 ดี 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 85.30 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง    ไม่รับรอง 

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

12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

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

5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
  

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

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

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

  - เด็กควรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ และในเนื้อหาสาระความรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรตามทิศทาง
เดิมที่สถานศึกษามาปฏิบัติมา โดยมุ่งเน้นเรื่องทักษะในการคิด  การแก้ปัญหา และภาวะผู้นำ ผู้ตาม  

ระดับประถมศึกษา 

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

-  สร้างคุณค่าของงานด้วยการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาน  ใช้จินตนาการ  ความคิด 
สร้างสรรค์  จากสิ่งที่อยู่รอบตัว หาแนวทางสร้างความมั่นใจ เช่น การแสดงความเห็น  ฝึ กการเรียนรู้เป็น
กระบวนการผ่านโครงงาน  สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าอย่างหลากหลายให้กับตนเอง จากการฝึกฝนอย่าง
สม่ำเสมอ 

-  ส่งเสริมวิธีการหาข้อมูลการเรียน เรียนรู้ด้วยการค้นคว้า สืบค้นใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา 
 เช่น สวนรื่นรมย์ ห้องสมุด ห้องกิจกรรมต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 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 การสอนวิธี
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ปฏิบัติตนเองที่ถูกต้องเมื่อมีอุบัติภัยต่างๆ วิธีการหลีกเลี่ยงพ้ืนที่อันตราย การหายใจผ่านอุปกรณ์กรองอากาศ
ในพ้ืนที่มีควันและไฟ และการเอาตัวรอดยามขับขัน โดยมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง 

ระดับประถมศึกษา 

-  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง ทันต่อการใช้งานให้
มากขึ้น 

- ตามรายงานประจำปีของสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี โครงการ 
3. มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นเป็นสำคัญ 

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

ระดับประถมศึกษา 

-  ครูผู้สอนควรพัฒนาแนววิธีการสอนแบบสร้างแผนผังความคิด(Concept Mapping)ซึ่งมุ่งเน้น
พฤติกรรม 

ให้มีการคิด  การจัดระบบความคิด  โดยบทบาทผู้ เรียนต้องจัดระบบความคิดของตนให้ชัดเจน เห็น
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ 

-  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสถานศึกษาอ่ืน และองค์กรอื่นในบริเวณเดียวกันใช้เป็น 
ฐานความรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

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

- มีบุคลากรที่มีความสามารถในการการจัดการเรียนการสอน 
- มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรหลายๆฝ่าย เช่น ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - อาคารสถานที่เก่าโบราณต้องใช้งบประมาณในการทำนุบำรุงดูแลรักษามาก 
 - การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูงขึ้น 
 - ควรพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน   

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
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- ควรพัฒนาระบบสุขาภิบาล  และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 - ควรมีการพัฒนาการเรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ 1 - 8 

- สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการมีส่วนร่วมของ 
  บุคลากรทุกฝ่าย  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 2 รายวิชา ทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6) ปีการศึกษา 2560 
 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 
นร.ที่ได้

ร้อยละ 
นร.ที่ได้จำนวน จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้า
สอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3
ขึ้นไป 

ระดับ 3
ขึ้นไป 

ภาษาไทย 69 0 0 1 3 3 2 10 50 62 89.86 
คณิตศาสตร์ 69 0 0 2 0 3 7 7 50 64 92.75 
วิทยาศาสตร์ 69 0 1 0 1 5 7 9 46 62 89.86 
สังคมศึกษา  69 0 0 1 2 1 7 8 50 65 94.20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 69 0 0 0 2 4 3 11 49 63 91.30 
ศิลปะ 69 0 0 0 0 6 13 13 37 63 91.30 
การงานอาชีพฯ 69 0 0 0 0 1 1 5 62 68 98.55 
ภาษาต่างประเทศ 69 0 0 0 0 0 0 5 64 69 100.00 
หน้าที่พลเมือง 69 0 0 1 1 9 5 15 38 58 84.06 
 
 
 

 
 

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 93 0 0 3 6 3 4 13 64 81 87.10 
คณิตศาสตร์ 93 0 2 2 8 8 18 11 44 73 78.49 
วิทยาศาสตร์ 93 0 0 0 4 6 9 21 53 83 89.25 
สังคมศึกษา ฯ 93 0 0 5 3 4 8 14 59 81 87.10 
สุขศึกษาและพลศึกษา 93 0 1 3 3 9 8 16 53 77 82.80 
ศิลปะ 93 0 0 1 9 5 12 24 42 78 83.87 
การงานอาชีพฯ 93 0 0 0 0 2 4 6 81 91 97.85 
ภาษาต่างประเทศ 93 0 0 1 1 5 15 5 69 89 95.70 
หน้าที่พลเมือง 93 0 6 6 7 10 13 4 47 64 68.82 
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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 81 0 1 3 4 4 8 14 47 69 85.19 
คณิตศาสตร์ 81 0 10 11 12 4 14 6 24 44 54.32 
วิทยาศาสตร์ 81 0 0 5 7 7 7 14 38 59 72.84 
สังคมศึกษา ฯ 81 0 2 3 11 18 18 10 26 54 66.67 
สุขศกึษาและพลศึกษา 81 0 0 9 5 12 12 20 22 54 66.67 
ศิลปะ 81 0 0 0 0 9 9 14 55 78 96.30 
การงานอาชีพฯ 81 0 0 0 4 13 13 12 47 72 88.89 
ภาษาต่างประเทศ 81 0 0 1 2 8 8 14 50 72 88.89 
หน้าที่พลเมือง 81 0 16 7 11 6 6 8 23 37 45.68 
 
 
 

 
 

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 74 0 3 0 5 6 8 17 35 60 81.08 
คณิตศาสตร์ 74 0 3 0 13 13 6 14 27 47 63.51 
วิทยาศาสตร์ 74 0 4 1 13 8 11 16 21 48 64.86 
สังคมศึกษา ฯ 74 0 1 2 10 14 14 15 18 47 63.51 
สุขศึกษาและพลศึกษา 74 0 2 1 2 14 11 14 30 55 74.32 
ศิลปะ 74 0 0 3 5 9 13 18 26 57 77.03 
การงานอาชีพฯ 74 0 0 0 2 7 8 10 46 64 86.49 
ภาษาต่างประเทศ 74 0 0 0 2 5 10 16 12 38 51.35 
หน้าที่พลเมือง 74 0 2 10 16 14 2 15 14 31 41.89 
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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 101 0 0 7 9 8 24 16 37 77 76.24 
คณิตศาสตร์ 101 0 5 8 9 8 12 15 44 71 70.30 
วิทยาศาสตร์ 101 0 0 17 13 16 22 12 21 55 54.46 
สังคมศึกษา ฯ 101 0 1 16 13 18 18 16 10 44 43.56 
สุขศึกษาและพลศึกษา 101 0 0 21 18 16 13 7 14 34 33.66 
ศิลปะ 101 0 0 1 5 16 30 31 18 79 78.22 
การงานอาชีพฯ 101 0 0 0 0 5 20 26 50 96 95.05 
ภาษาต่างประเทศ 101 0 0 0 0 1 10 19 71 100 99.01 
หน้าที่พลเมือง 101 0 1 11 20 17 20 9 23 52 51.49 
 
 
 

 
 

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 82 0 4 10 22 17 12 8 9 29 35.37 
คณิตศาสตร์ 82 0 9 10 13 20 8 10 12 30 36.59 
วิทยาศาสตร์ 82 0 6 14 11 13 15 7 16 38 46.34 
สังคมศึกษา ฯ 82 0 5 16 21 13 5 12 10 27 32.93 
สุขศึกษาและพลศึกษา 82 0 8 16 13 14 11 11 9 31 37.80 
ศิลปะ 82 0 0 2 4 9 27 27 13 67 81.71 
การงานอาชีพฯ 82 0 0 0 3 7 11 18 43 72 87.80 
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ภาษาต่างประเทศ 82 0 0 0 5 13 20 11 33 64 78.05 
หน้าที่พลเมือง 82 0 0 8 26 17 10 5 16 31 37.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT) 
     ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
สาระวิชา 

คะแนน
ร้อยละ 

 

S.D 
จำนวน และร้อยละของ

นักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

จำนวน และร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนสูง

กว่าค่าเฉลี่ย 
ด้านภาษา 63.52 5.43 54คน=  ร้อยละ 66.66 33คน  =  ร้อยละ 40.74 
ด้านคำนวณ 49.10 6.56 29คน=  ร้อยละ 35.80 30คน  =  ร้อยละ 37.03 
ด้านเหตุผล 56.02 5.58 37คน=  ร้อยละ 45.67 28คน  =  ร้อยละ 34.56 
รวมทั้ง 3 ด้าน 56.22 15.20 41คน=  ร้อยละ 50.61 32คน  =  ร้อยละ 39.50 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน 56.22 15.20  32คน  =  ร้อยละ 39.50 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพ้ืนที่ 54.99 16.37  28คน  =  ร้อยละ 34.56 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของของ
ประเทศ 

45.25 16.57  52คน  =  ร้อยละ 64.19 

 
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  81  คน 
เด็กปกติ  จำนวน  64  คน 
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ   จำนวน  17  คน 
 
17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา  2560 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
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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    

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ( 20 คะแนน ) 
 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ( 5 คะแนน ) 
 

ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่อยู่
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

189 203 93.10 1 0.93 ดีเยี่ยม 

1.2 มีทักษะการเคลื่ อนไหว
ตามวัย 

197 203 97.04 1.5 1.5 ดีเยี่ยม 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

198 203 97.54 1.5 1.5 ดีเยี่ยม 
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1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพ
ติด 

203 203 100 1 1 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1    5 4.85 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 

1.1 บันทึกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2560 ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนและภาพถ่าย 
การชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง 

1.2 บันทึกพฤติกรรมการเล่นและออกกำลังกายของเด็ก,แผนการจัดประสบการณ์และภาพถ่ายกิจกรรม
การเคลื่อนไหวตามสมรรถภาพ 

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

1.4 บันทึกกิจกรรมตามข้อตกลง,ภาพถ่ายกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่ และ 
แผนการจัดประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัยส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกายโดยมีการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สร้างสรรค์และกิจกรรมเกมการศึกษา รวมถึงการสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของเด็ก และการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมการออกกำลังกายยามเช้า การบริการอาหารกลางวันตามหลักโภชการครบ 5 หมู่ เพ่ือให้
เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ทักษะการเคลื่อนไหวได้
คล่องแคล่ว มีการใช้ การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การใช้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
กับตาได้ตามวัยจนเป็นนิสัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพพอนามัยของตนเองได้เหมาะสม และหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย รวมถึงสิ่งเสพติดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย I
รวมทั้งทางโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณะสุข 33 มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน และตรวจสุขภาพอย่าง
สม่ำเสมอ 
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2. ผลการพัฒนา 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายดีขึ้นเป็นเด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความตระหนักเก่ียวกับการดำเนินงานสู่มาตรฐานของสถานศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง ส่งเสริมการประสานงานทุกภาคส่วนในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (5 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่อยู่
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ 196 203 96.55 1 0.97 ดีเยี่ยม 
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ดีต่อตนเอง 
2.2 มี ค ว าม มั่ น ใจ และกล้ า
แสดงออก 

200 203 98.53 1 0.99 ดีเยี่ยม 

2.3 ควบคมุอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

196 203 96.55 1 0.97 ดีเยี่ยม 

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

202 203 9951 2 1.99 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2    5 4.91 ดีเยีย่ม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 

2.1 แผนการจัดประสบการณ์,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม และภาพถ่ายการ
แสดงผลงานของตนเอง 

2.2 แผนการจัดประสบการณ์ ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่าย
กิจกรรมการแสดงงานโรงเรียนต่างๆ และกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน 

2.3 แผนการจัดประสบการณ์ ,สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,และภาพถ่าย
กิจกรรมกลุ่มของนักเรียน 

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

 
1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัยส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ โดยมีการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเกมการศึกษา รวมถึงการสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของเด็กและการ
จัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เด็กมีส่วนร่วมในการแสดง เพ่ือให้เด็กมี
พฤติกรรมที่ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชอบความสามารถและผลงานของตนเอง ได้
อย่างเหมาะสมมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าทำกล้าแสดงออก ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
2. ผลการพัฒนา 
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 จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดทำโครงการและกิจกรรม การสอดแทรกความรู้ในกิจวัตร
ประจำทำกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือฝึกเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ -จิตใจดีมาก เป็นเด็กที่มี
ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์-จิตใจ ความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ และ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2  ในระดับ 
5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมให้ครูใช้กิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย และพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านด้านสังคม(5 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่อยู่
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

195 203 96.06 2 1.92 ดีเยี่ยม 

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

195 203 96.06 1 0.96 ดีเยี่ยม 

3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 

196 203 96.55 1 0.97 ดีเยี่ยม 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

197 203 .0497 1 0.97 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3    5 4.82 ดีเยีย่ม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 3.1 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายการเล่นเกม/กิจกรรมกลางแจ้ง , 
ภาพถ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง ,ภาพถ่ายกิจกรรมตามมุม(เก็บสิ่งของ) ,ภาพถ่ายการเข้าแถวรอรับประทาน
อาหาร/รอรับอาหารเสริม(นม)/ ,ภาพถ่ายการเดินแถว,ข้อตกลงในห้องเรียน และกิจกรรมสายใยบัวบาน 
 3.2 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมช่วยเหลือเพ่ือน/ครู 
 3.3 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน และ
ภาพถ่ายการนำเสนอผลงานหน้าห้อง 
 3.4 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน ,แบบบันทึกพฤติกรรม ,ภาพถ่ายกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา/วัน
แม่/วันพ่อ/วันไหว้ครู ,ภาพถ่ายกิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์ ,ภาพถ่ายกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ,
ภาพถ่ายการเรียนการสอน/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และ กิจกรรมเรียนรู้กับวัดอรุณราชวราราม 

 
1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยผ่านกิจกรรมให้เด็กรู้จัก 
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ช่วยเหลือตนเอง มีความสนใจกระตือรือร้นในการทำงาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มุ่งส่งเสริมให้เด็กเล่น 
ทำงานมีความรู้สึกที่ดีต่อผลงาน ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการให้ การเสียสละมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งป๎นผู้อ่ืน จัด
ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึง อนุบาล 2 ฝึกความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ คอยช่วยดูแลซึ่ง
กันและกัน และรายงานครูประจำชั้นจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ โดยเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วม ส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติศาสนกิจ  
 
 
 
 
 
2. ผลการพัฒนา 
 เด็กสามารถทำงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้ดี มีความสุขและสนุกกับการทำงาน เด็กทำงานจนสำเร็จได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยความกระตือรือร้น สนใจ ตั้งใจเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน เด็กรู้จัก
การแบ่งปันและการเล่นเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตที่มีในท้องถิ่น 
โดยการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ โดยเชิญผู้ปกครองของเด็กเข้ามามีส่วนร่วม ครูจัดแสดงผล
งานของเด็กทุกคนเมื่อเด็กทำเสร็จแล้ว ครูคอยกระตุ้นให้เด็กสนใจและรักการทำงานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังจัด
กิจกรรมการละเล่นแบบไทยๆ เพื่อให้เด็กได้สนุกและกระทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และสังคมไปพร้อมๆ กันมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมให้ครูใช้กิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อความคงอยู่ของระดับมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านด้านสติปัญญา (5 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
นักเรียนที่อยู่
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู้ 

190 203 93.19 1 0.93 ดีเยี่ยม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

188 203 91.62 1 0.92 ดีเยี่ยม 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 

197 203 96.86 1 0.97 ดีเยี่ยม 

4.4 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

187 203 91.62 1 0.92 ดีเยี่ยม 

4.5 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

196 203 96.34 1 0.96 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4    5 4.72 ดีเยีย่ม 
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ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 4.1 และ 4.2  แบบบันทึกพฤติกรรม ,ผลงานนักเรียน . กิจกรรม/สรุปกิจกรรมพาน้องสู่โลกกว้าง(สวน
สัตว์เปิดเขาเขียว). กิจกรรม/สรุปกิจกรรมสายใบบัวบาน, แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 และ 
2560 และภาพถ่ายกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ใน และนอกสถานศึกษา 
  4.3 แบบบันทึกพฤติกรรม ,แบบประเมินพัฒนาการเด็ก ,แบบประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก และ
ภาพถ่ายที่เก่ียวกับการพัฒนาการทางภาษา 
 4.4 แบบบันทึกพฤติกรรม ,แบบประเมินพัฒนาการเด็ก ,แบบประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก กิจกรรม/
สรุปกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผลงาน หรือภาพถ่ายเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
 4.5แบบบันทึกพฤติกรรม ,กิจกรรม/สรุปกิจกรรมสายใยบัวบาน, แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 
2560 และ 2561 และผลงาน หรือ ภาพถ่ายเก่ียวกับจินตนาการสร้างสรรค์ของเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัยส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาด้านสติปัญญา โดยการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สร้างสรรค์และกิจกรรมเกมการศึกษา รวมถึงสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของเด็ก และการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมเสริม เช่นกิจกรรมทัศนศึกษา(สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)  กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
(บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) เพ่ือให้เด็กมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจ รักการ
เรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียด มีความแปลกใหม่เหมาะสมกับวัย มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 
 
2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดประสบการณ์ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือฝึกเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาดีเป็นเด็กมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยตนเองอย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ชัดเจน 
เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กทุกระดับชั้น มี
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การจัดกิจกรรมฐาน(สายใยบัวบาน)เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้สิ่ งต่างๆ รอบตัวได้เหมาะสมตามวัยมีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 4  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา(65 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (20 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 
จำนวนครูที่
อยู่ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการจัด

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 
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ประสบการณ์ 
5.2  ครูจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก 

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก         

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  และใช้ผลใน 
การปรับการจัดประสบการณ์ 

6 7 85.71 2 1.71 ดีเยี่ยม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่เด็ก 
และผู้ปกครอง 

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

5 7 71.43 2 1.43 ดีเยี่ยม 

 
 

ตัวบ่งชี้ 
จำนวนครูที่
อยู่ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และ
นำมาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์

7 7 100 2 2 ดีเยี่ยม 



63 

 

การพัฒนาเด็ก 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5    20 19.14 ดีเยี่ยม 

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

พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยและจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
6.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

5 3 3 ดีเยี่ยม 

6.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

5 3 3 ดีเยี่ยม 

6.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 5 3 3 ดีเยี่ยม 

6.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก         

5 3 3 ดีเยี่ยม 

6.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

5 3 3 ดีเยี่ยม 

6.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และใช้ 
ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

5 
5 

3 3 ดีเยี่ยม 

6.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 5 2 2 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6  20 20 ดีเยี่ยม 

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

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 4 4 ดีเยี่ยม 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 4 4 ดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 4 4 ดีเยี่ยม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น         

5 4 4 ดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 5 4 4 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7  20 20 ดีเยี่ยม 

 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 7.1 หลักสูตรปฐมวัย/ แผนจัดประสบการณ์ / บันทึกแผนจัดประสบการณ์ / สมุดรายงานผลการ
พัฒนาการนักเรียน / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร และภาพถ่ายประชุม  จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 
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 7.2 แบบสอบถามการเรียนการสอยของครู / คำสั่งการปฏิบัติงานปีการศึกษา2560 และ 2561,
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) / แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560 
และ 2561 / โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย, และภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครอง/ภาพจัดทำแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
 7.3 คำสั่งการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560  และ 2561 / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2558-2561) / แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559และ2560 / แผ่นพับนำเสนอการเรียนการสอน 
/ สมุดนิเทศการเรียนการสอน และภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครอง / ภาพถ่ายตลาดนัดวิชาการนำเสนอผลงาน
อนุบาล  
 7.4แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ,แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2560 และ2561 / แผนการจัดประสบการณ์ / สรุปโครงการ / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ เชิญ
ประชุม และเชิญบุคคลภายนอกร่วมกิจกรรมในโรงเรียน และภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครอง / ภาพถ่ายแหล่ง
เรียนรู้ 
 7.5  ภาพห้องศูนย์สื่อปฐมวัย / ภาพมุมเล่นตามห้อง / ภาพแปรงฟัน / ภาพถ่ายการการล้างมือ /  ภาพ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ ์ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน  
  
 
 
 
 
 
1. วิธีการ พัฒนา 
   สถานศึกษามีการดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการศึกษาปฐมวัย มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดย
จัดบรรยากาศให้มีสวนหย่อมหน้าห้องเรียน การติดป้ายความรู้ต่างๆ การตกแต่งบอร์ดตามหน้าห้องเรียนตรวจ
ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ และการสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เช่น การจัดการประชุมครู 
การประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม 
 
2. ผลการพัฒนา 
      เด็กมีทักษะและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเพ่ิมขึ้น เหมาะสมตามวัยและมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาจัดให้มีห้องศูนย์การเรียนรู้ จัดบรรยากาศในห้องเรียน
ให้สวยงาม เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้นมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 
7  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
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 โรงเรียนต้องดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวและ
ปรับปรุงแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและนโยบายในทุกระดับเพ่ือให้
เกิดความสมดุล และให้คุณภาพคงอยู่ตามมาตรฐานที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
(5 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
รอ้ยละ/

ระดับที่ได้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5 1 1 ดีเยี่ยม 
8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 1 1 ดีเยี่ยม 
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8.3 จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ         

5 1 1 ดีเยี่ยม 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 0.5 0.5 ดีเยี่ยม 

8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 0.50 0.50 ดีเยี่ยม 

8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

5 1 1 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8  5 5 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 8.1 แบบสอบถามความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีของโรงเรียน / คำสั่งการ
ประเมินภายในสถานศึกษา 2560 / รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา /  ประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 2560 / คำสั่งนิเทศติดตามการประเมินภายในสถานศึกษา 2560  
 8.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2558 -2561) / แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2560และ 2561 / กิจกรรมพาน้องสู่โลกกว้าง(บึงฉวาก) / กิจกรรมสายใยบัวบาน /คำสั่ง
ปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 และ 2561และ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
 8.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2558 -2561) / แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2559 และ 2560 / คำสั่งปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 และ 2561 / โครงสร้างบริหารการศึกษา 
และข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปี 2560 และ 2561 
  8.4 โครงสร้างบริหารสถานศึกษา / คำสั่งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา / แบบตรวจงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  8.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561),โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน ,รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  2560 และ รายงานการประกันคุณภาพ
ภายนอก สมศ.รอบที่ 1 - 3  

 8.6 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา2560 / รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ,ประกาศใช้มาตรฐานปฐมวัย / ภาพถ่ายด้านอัตลักษณ์(ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย) / 
ภาพเอกลักษณ์โรงเรียน(เรียนดี  มีมารยาทงาม) / โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน / เว็ปไซค์
โรงเรียน  
 

1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัยจัดทำรายงานประจำปีรายงานต่อต้นสังกัดและนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา งานจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกำหนดมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา ติดตาม
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ตรวจสอบการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เก็บรวบรวมผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในและจัดทำรายงานประจำปีที่กำหนดในมาตรฐานการศึกษา และมีการดำเนินการตามระบบ PDCA เพ่ือ
เป็นการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน 
 
 2. ผลการพัฒนา 
 เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย สุขภาพอนามัยดี ด้านสังคม อารมณ์และสติปัญญา โดย 
สังเกตจากการประเมินพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กเป็นรายบุคคลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8  
ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
      โรงเรียนสร้างความเข้มแข็งในการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยสร้าง
ความตระหนกัให้กับบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (5 คะแนน) 
 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

5 2.5 2.50 ดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4 2.5 2 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่9  5 4.50 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 
 9.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ,แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2560 และ 2561, ข้อมูลสารสนเทศ ,ผลการวิเคราะห์สารสนเทศ, โครงการ และสรุปโครงการงานอนุบาล 
และ บอร์ดแสดงผลงาน 
 9.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561),แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2560 และ 2561, โครงการ และสรุปโครงการงานอนุบาล,บอร์ดแสดงผลงาน , ภาพแหล่งเรียนรู้ , แผ่นพับ 
กิจกรรมอนุบาล และ ภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครอง/กรรมการสถานศึกษา  
 
1. วิธีการ พัฒนา 
 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น มีมุมหนังสือสำหรับนักเรียน บอร์ดความรู้ ห้องศูนย์สื่อ
เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถและเหมาะสมกับวัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองโดยการจัดประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมสายใยบัวบานเพื่อเป็นการสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
 
2. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายโรงเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้มีการถ่ายทอดความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้ความสนใจและเป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 9  ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
 กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้
บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี 
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สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ต่าง ๆ สร้างระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน 
 
 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย ( 5 คะแนน) (เรียนดี มีมารยาทงาม) 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา       

5 3 2 ดีเยี่ยม 

10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 2 2 ดีเยี่ยม 
ผลรวมคะแนนมาตรฐาน  10  5 5 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 

 10.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 -2561),แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ2560 และ2561 / กิจกรรมส่งเสริมรักความเป็นไทย(ร้องเพลงชาติไทย / การละเล่นไทย /  
วันสำคัญทางศาสนา / วาดภาพระบายสี / กิจกรรมการไหว้ 3 ระดับ) และ คำสั่งการปฏิบัติงานการติดตาม
ตรวจสอบงานประกันคุณภาพ / โครงการ และสรุปโครงการงานอนุบาล 

 10.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้น พ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 -2561) / แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ2560 และ 2561, ภาพถ่ายด้านอัตลักษณ์โรงเรียน(เรียนดี มีมารยาทงาม) , เกียรติบัตร ภาพ
รางวัลงานอนุบาล, และแบบสรุปความพึงพอใจกิจกรรมสายใยบัวบาน/เชื่อมรอยต่อ 
1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็ก  ที่มีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการดำเนินการตามโครงการ 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่าด้วย  เรียนดี  มีมารยาทงามของเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ 3 ระดับ
ให้ถูกต้อง และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
2.ผลการพัฒนา  
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 จากการดำเนินงาน เป็นผลให้เด็กมีมารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยา เรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 10 ในระดับ 5 ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ือจะทำให้การ 
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 
 
 
 
 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน (5 คะแนน)(ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย) 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 3 3 ดีเยี่ยม 

11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 2 2 ดีเยี่ยม 
ผลรวมคะแนนมาตรฐาน  11  5 5 ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายามโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทำ 

 11.1 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 - 2561),แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ2560 และ 2561, กิจกรรมส่งเสริมรักความเป็นไทย (ร้องเพลงชาติไทย) / การละเล่นไทย / วัน
สำคัญทางศาสนา / วาดภาพระบายสี / กิจกรรมการไหว้ 3 ระดับ / กิจกรรมตามโครงการของอนุบาล / 
คำสั่งการปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบงานประกันคุณภาพ และ  

 11.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2558 -2561),แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2560 และ2561, ภาพถ่ายด้านเอกลักษณ์โรงเรียน(ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย)
กิจกรรมตามโครงการของอนุบาล / แบบสรุปความพึงพอใจกิจกรรมสายใยบัวบาน/เชื่อมรอยต่อ / รายงานผล
การพัฒนาการจัดประสบการณ์นักเรียน(สมุดประจำตัวนักเรียน)  
 
1. วิธีการ พัฒนา 
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 สถานศึกษาจัดกิจกรรม “ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย”โดยให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีไทย
อย่างน้อย 2 ชนิดเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักศิลปวัฒนธรรมไทยโดยผ่านเครื่องดนตรีไทย  และบอกชนิดของเครื่อง
ดนตรีไทยได้อย่างน้อย 2 ชนิด 
 
2.ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรม  ทำให้ผู้เรียนบอกเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อย 2 ชนิด  ผู้เรียนแสดงด้าน
นาฏศิลป์ได้อย่างมั่นใจ สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเพ่ือสรุปผลการพัฒนาเด็กให้ตรง
กับปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของปฐมวัย     มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11 ในระดับ 5  ดีเยี่ยม 
 
3.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับ ครอบคลุม สอดคล้องกับ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย ทั้งการเรียนรู้ การบรรเลง การชื่นชม ตลอดจนมารยาทในการชม อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการทำงาน 
สถานศึกษามีการเน้นเรื่องการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการคิดคำนวณของผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยมุ่งพัฒนาและวางรากฐานให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก และเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความสามารถ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนถนัด ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน และครูผู้สอนได้  

สถานศึกษาเปิดโอกาสและมีการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ครู
สามารถใช้เทคนิค และวิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน อีกท้ังภายในสถานศึกษามี
แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล อันได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด มุมอ่านหนังสือในชั้นเรียน 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา อันได้แก่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ใกล้สถานศึกษา และยังบูรณาการได้ทุกสาระการเรียนรู้อีกด้วย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 ด้านการสอนครูเน้นการตั้งคำถาม เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านการคิดของผู้เรียน ในการคิดหาคำตอบ 
นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ มี
ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ซึ่งตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการ
จัดกิจกรรมธรรมะกับพระอาจารย์ทุกวันพฤหัสบดีในทุกระดับชั้น อีกทั้งมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม
วางแผนในการจัดการเรียนการสอน โดยมีพระอาจารย์จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มีวิทยากร
สอนดุริยางค์ และครูสอนขับร้องประสานเสียง มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
 นอกจากนี้สถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกโรงเรียน โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 ได้ไปทัศนศึกษาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและดรีมเวิลร์ด นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้ไปทัศนศึกษาที่ สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปทัศนศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย โดยเน้นอัตลักษณ์ของโรงเรียน (เรียนดี มีมารยาทงาม) 
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ และจัดกิจกรรมเน้นตามอัตลักษณ์โรงเรียน (ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรี
ไทย) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี-นาฏศิลป์ จนผู้เรียนมีความสามารถ และได้รับโอกาสให้ร่วมแสดงนอก
สถานที่ตามเทศกาลต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา โดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาทั้งในและนอก
โรงเรียน เช่น การแข่งขันฟุตซอล ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และยังมีการฝึกอาชีพในชุมนุมการงาน
พ้ืนฐานอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาบุคลิก กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในศิลปะประจำชาติ และสามารถแสดออกต่อหน้าสาธารณชนได ้

 
 
 
 
 

2. ผลการดำเนินงาน 
ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสาร

ได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วดังนี้ 

 
ประเด็น 1. แบบสรุปผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ระดับดีเยี่ยม) 

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกปีการศึกษา  2560 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 
เขต จังหวัด ศธ.ภาค สังกัด ประเทศ 
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พื้นที่ 
การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.88 83.24 77.29 77.29 73.34 73.57 

S.D. 11.97 11.70 14.25 14.25 13.63 14.08 
การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.17 75.40 71.33 71.33 69.52 69.58 

S.D. 9.13 9.04 10.09 10.09 9.73 9.96 
รวม 2 สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.52 79.20 74.33 74.33 71.46 71.60 

S.D. 10.98 10.69 12.42 12.42 11.87 12.23 
 

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านของโรงเรียน กับ เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค 
สังกัด และประเทศ ปีการศึกษา  

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกปีการศึกษา  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1     

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกปีการศึกษา  2560 
 จำแนกตามระดับคุณภาพ   นักเรียนทั้งหมด 69 คน  (ระดับ ดเียี่ยม) 

 

สมรรถนะ ดีมาก  ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 
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