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ค าน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   มีสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ใน
มาตรา 48  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้
มีคุณภาพ  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

 

(นายรักไทย  ธนวุฒิกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

วัน ๒๒  เดือน เมษายน   พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



สารบัญ  
 

เรื่อง  หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 

ค าน า 

  

สารบัญ   
 ส่วนที่ 1     ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 
 ๑. ข้อมูลทั่วไป 1 
 ๒. ข้อมูลผู้บริหาร 2 
 ๓. ข้อมูลนักเรียน 2 
 ๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 3 
 ๕. ข้อมูลอาคารสถานที ่ 5 
 ๖. ข้อมูลงบประมาณ 6 
 ๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 6 
 ๘. โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 7 
 ๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 12 
 ๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 16 
 ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 42 
 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปีที่ผ่านมา รอบสาม 44 
 ๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 45 
 ๑๔. สรุปสภาพปัญหา จดุเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 47 
 ๑๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 49 
 ๑๖. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาต ิ(O-NET) ปีการศึกษา 2562 62 
 ส่วนที่ 2     ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 71 
 ๑. ระดับการศกึษาปฐมวยั 71 
 ๒. ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 92 
 ๔. ผลการจดัการเรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษา 116 
 ส่วนที่ 3     สรุปผลการพัฒนา  121 
 ๑. จุดเด่น 121 
 ๒. จุดควรพัฒนา 123 
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 124 
 ๔. ความต้องการการช่วยเหลือ 124 
 ส่วนที่ 4     ภาคผนวก  
 

 

 
 

 



๑ 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ที่ตั้ง 302/342  
ในบริเวณอาคารสงเคราะห์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10400  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
( ส พ ป . ก ท ม . )  โ ท ร ศั พ ท์  0 2 -2 7 9 -0 4 1 5  โ ท ร ส า ร  0 2 -278-0713 E-mail: 
anubansamsen1@gmail.com    
Website: www.abss.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ 302/342 แขวงพญา
ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา  ใน
บริเวณอาคารสงเคราะห์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2514   แนวคิดการตั้งโรงเรียนเกิดจากศาสตราจารย์ ปกรณ์ อังศุสิงห์  
ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในสมัยนั้น  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา ปรารถนาจะให้
มีโรงเรียนระดับต้นๆ ส าหรับบุตรหลานพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และประชาชนบริเวณใกล้เคียง 
 แผนที่เดินทางไปโรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายรักไทย  ธนวุฒิกุล   โทรศัพท ์089-2990566                                         
e-mail : rakthai_th@hotmail.com  วุฒิการศกึษาสูงสุด ปริญญาโท อกัษรศาสตรมหาบัณฑติ                   
สาขาบรรณารักษณ์ศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 15 พฤศจกิายน 2559 จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 3 ปี 5 เดือน 
   2)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 
    นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ  วุฒกิารศึกษาสูงสดุ  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โทรศัพท ์08-9060-2694 
e-mail : kittisaknaja@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล                              
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 1140 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1140 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล 3 ขวบ - - - - - 

อ.1 3 38 43 81 27 

อ.2 3 42 41 83 28 

อ.3 3 49 37 86 29 

รวม 9 129 121 251  

ป.1 4 73 66 139 35 

ป.2 4 80 65 145 36 

ป.3 4 79 65 144 36 

ป.4 4 79 66 145 36 

ป.5 4 91 70 161 40 

ป.6 4 82 74 156 39 

รวม 24 484 406 891  

รวมทั้งหมด 33 613 527 1140  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ(เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้/
ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมง ที่รบัการ

พัฒนา/ป ี
ครั้ง ชั่วโมง 

1 นายรักไทย  ธนวุฒิกุล 57 34 เช่ียวชาญ อม. บรรณารักษ์ ผู้อ านวยการ 24 192 
2 นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ 44 11 ช านาญการ คม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ 7 45 
ปฐมวัย 
3 นางสาวปพรรตัน ์ สมยาโลน 31 9 ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ปฐมวัย 7 56 
4 นางสาวสรารัตน ์ ฝากไธสง 27 2 ครู   คม. ปฐมวัย ปฐมวัย 8 64 
5 นายสุรชัย  ศรีโยธ ี 31 8 ช านาญการ คม. การบริหารการศึกษา ปฐมวัย 10 134 
6 นางสุกัญญา  สุขศรีทอง 43 22 ช านาญการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ปฐมวัย 8 104 
7 นางสสิธร  หิรัญ 36 5 ครู กศ.ม. ปฐมวัย ปฐมวัย 11 144 
8 นางสาวศศิธร  เจียงพัฒนากิจ 31 9 ช านาญการ คม. ปฐมวัย ปฐมวัย 9 115 
9 นางสาวสินีนารถ  นรินทรสรศักดิ ์ 55 33 ช านาญการ คม. ปฐมวัย ปฐมวัย 9 115 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
10 นางสาวเจนณล ี ยศไชยวิบลูย ์ 29 2 ครู คม. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.2 3 18 

11 นางสาวจิตนา  สังข์ทอง 35 10 ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.3 16 96 

12 นางสาวสุพร  อุดมชุม 54 4  ครู  คม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.3 10 53 

13 นางสาวรัตนาพร  จันทร์พรหม 29 4  ครู ศษ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 3 30 

14 นางสาวมณฑริา  แสงสุข 31 3       ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5 1 6 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
15 นางปิติจิต  ยี่สุ่นเทศ 55 20 ช านาญการ คบ. เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.1 6 48 

16 นางสาวจารณิ ี บุญกอง 25 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.2 11 91 

17 นางสาวกานดาภร  พุกสุวรรณ 44 9 ช านาญการ ศษ.ม. การวัดผลศึกษา คณิตศาสตร์ ป.3 24 142 

18 นางสาวบรสิุทธิธ์รรม  พิมพ์ศิร ิ 39 15 ช านาญการ ปร.ด. 
หลักสูตรและการ

สอน 
คณิตศาสตร์ 

 ป.3 -6 (EIS) 
8 60 

19 นายวินยั  คงสุขา 37 3 ครู วท.บ. สถิต ิ คณิตศาสตร์ ป.4 3 18 
20 นางสาวอมรรัตน ์ เพชรมาศศรี 25 2 ครู ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.5 5 49 

21 นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว 46 24 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

หลักสูตรและการสอน 
คณิตศาสตร์ ป.6 7 78 
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ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้/
ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมง ที่รบัการ

พัฒนา/ป ี

ครั้ง ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
22 นางสาวทิพวรรณ  แกว้พิมพ ์ 27 2 ครู วท.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ป.5 14 78 

23 นางสาวนงเยาว ์ ขันค า 40 4 ครู วท.บ. ชีววิทยาประยุกต ์ วิทยาศาสตร์ ป.3 11 87 

24 นางสาวสุกัญญา  อดิษะ 51 14 ช านาญการ คศ.ม. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ป.5 7 87 
25 นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม 55 30 เช่ียวชาญ กศ.ม. ประถมศึกษา วิทยาศาสตรป์.4 ,6 3 42 
26 นางสาวศิริลักษณ ์ วงค์พุฒ 24 6 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ป.1-2 4 19 
27 นางสาวสุพิชญา  ประสารศร ี 24 6 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตรป์.1 -2 2 12 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

28 นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน ์ 43 7 ครู ศษ.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษา ป.2 3 24 

29 นางสาวสุพิชญา  แสงแก้ว 26 2 ครู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.4 5 46 

30 นางบังเอิญ  เช้ือชุ่ม 40 9 ช านาญการ กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา สังคมศึกษา ป.5 4 24 

31 นายจิรัฏฐ ์ เอี้ยเจริญ 36 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ.  สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.5 5 25 

32 นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม 55 33 ช านาญการ คม. การประถมศึกษา สังคมศึกษา ป.6 18 108 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

33 นายณตะนาว  เนียมอ่อน 30 6 ครู  ศษ.ม บริหารการศึกษา พละ ป.1 - 2 12 46 

34 นางสาวลาวัลย ์ แย้มประสงค ์ 47 7 ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา พละ ป.5 - 6 8 94 

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

35 นายปิตนิันท ์ บัวส าล ี 38 10 ช านาญการ ศป.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ ป.5 - 6 7 66 

36 นางสาวหทัยรัตน ์ ภัทรมานิต 30 8 ช านาญการ คม. บริหารการศึกษา ดนตรี ป.1 - 6 7 38 

กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
37 นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา 45 24 ช านาญการ คบ. ปฐมวัย การงานอาชีพฯป.3-ป.6 5 25 

38 นางสาวอภิญา  พรชู 35 5 ครู  วท.บ. คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์ ป.1 - ป.3 12 100 

39 นางสาวปานเทพิน  อัศวธ ารงกิติ 36 13 ช านาญการ ศษ.ม เทคโนโลยีและ 
สิ่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6 4 31 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
40 นางสาวมยุรา  สุระนิตย ์ 40 5 ครู  บธ.บ. คอมพิวเตอร ์ ภาษาอังกฤษ ป.1 5 36 

41 นางสาวฉวีวรรณ  ประกอบเสียง 33 10 ช านาญการ ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.2 12 100 

42 นางสาวขันทอง  วงษ์แก้ว 44 5 ครู ศษ.บ.  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ป.3 - ป.4 4 36 

43 นางพิมพ์สิร ิ จิตรามวงศ ์ 30 6 ครู ศศ.ม การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5 12 97 
44 นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร 30 2 ครู คบ.  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.6 1 39 

45 นางสาวฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์ 26 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน ป.2 - ป.6 8 135 

  
 จ านวนครทูี่สอนวิชาตรงเอก  30  คน คดิเป็นร้อยละ 69.77 
 จ านวนครทูี่สอนตรงความถนัด 13  คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.23 
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ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา / ชั้น / 
ต าแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมง ที่รบั
การพัฒนา/ป ี

ชั่วโมง 
คร้ัง ชั่วโมง 

1 นางดวงใจ  งาคม 41 11 ป ี คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย สพป.กทม. 6 65 

2 
นางสาววรรณภา   
จุ้ยสุวรรณ 

25 2 ป ี คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย รายได้โรงเรียน 
8 68 

3 
นางสาวจิตรานนท ์ 
ทองค าปัน 

34 10 ป ี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ป.1 
สพป.กทม. 

4 36 

4 นางสาวนงนุช  จ่าบาล 36 10ป ี วท.บ. คอมพิวเตอร ์
การงานอาชีพฯ 

ป.1-ป.2 
สพป.กทม. 

4 36 

5 
นางสาวสุคนธ์พิศา  
วรรณวงษ์ 

40 10 ป ี บธ.บ. 
สารสนเทศการ

จัดการ 
การงานอาชีพฯป.

4 
สพป.กทม. 

5 36 
6 นายโปลิศ  เช้ือแก้ว 29 4 ป ี ศศ.บ. พลศึกษา พละ ป.3 - ป.4 รายได้โรงเรียน 3 18 

7 
นางเบญจพร   
บุญญานุวัตร 

71 11 ป ี คบ. นาฎศิลป ์
นาฎศิลป์ ป.1- 

ป.6 
สพป.กทม. 

2 18 
8 นางสาวอารียา  ค้าสุกร 26 2 ป ี คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย รายได้โรงเรียน 6 53 

9 
นางสาวคีตภัทร   
พรหมวิชัย 

32 - บธ.บ. การจัดการทั่วไป ธุรการ รายได้โรงเรียน 
- - 

10 
นางสาวศิริรัตน ์  
แจ้งกระจ่าง 

29 
- 

บธ.บ. การบัญชี ธุรการ รายได้โรงเรียน 
- - 

11 
นางพิมพ์ลดา   
แจ้งเจนเวทย ์

41 
- 

วท.บ. ฟิสิกส ์ ธุรการ รายได้โรงเรียน 
- - 

12 
นางสาววัชราภรณ์  
จินตภัทร ์

33 
- 

บธ.บ. การตลาด ธุรการ สพป.กทม. 
1 12 

13 นายสัญญา ไพบูลย์ 29 2 ป ี คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย สพป.กทม. 5 45 

14 
นางสาวชลธิชา  
บุญผ่องศรี 

24 1 ป ี คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย รายได้โรงเรียน 
6 43 

15 
นายฐิติพงศ ์ 
วรสิทธิกุลวงศ์ 

36 1 ป ี4 เดือน ศศ.บ. 
บรรณารักษศาสตร์

ฯ 
ห้องสมุด รายได้โรงเรียน 

1 14 

16 
นางสาวชัญญานุช   
กลีบอุบล 

25 1 ป ี3 เดือน ศศ.บ. 
ภาษาไทยเพื่อ 
นวัตกรรมการ

สื่อสาร 
ห้องสมุด รายได้โรงเรียน 5 36 

 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียน จ านวน 5 หลัง  อาคารประกอบด้วยตึก 3 ชั้น แบบ 318 จ านวน 2 หลัง  ตึก 4 
ชั้นแบบพิเศษ  จ านวน 2 หลัง และตึก 6 ชั้นแบบพิเศษ  จ านวน 1 หลัง  มีห้องน้ า 15 หลัง สนามเด็กเล่น 
2 สนาม สนามแบดมินตัน 1 สนาม  สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม 
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6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 30,207,932.03 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 30,181,336.40 
เงินนอกงบประมาณ 16,378,316.28 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 14,841,676.98 

เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) - 
รวมรายรับ 46,658,448.31 รวมรายจ่าย 45,023,013.38 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คดิเป็นร้อยละ 64.69 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา    คิดเป็นร้อยละ 3๑.๘1 ของรายรับ 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
เป็นที่อยู่อาศัยของพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณ 300 – 400 ครอบครัว มีประชากร 1,500 คน 
บริ เวณใกล้ เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นสถานที่ราชการ บริษัทเอกชน และย่านการค้า อาทิ เช่น 
กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   การประปานครหลวง กรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาม
เสนวิทยาลัย อาคารบริษัททิปโก้ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ฯลฯ อาชีพหลักของชุมชนคือ รับราชการ นัก
ธุรกิจ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ฯลฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ ศูนย์รวมการจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองจาก4ภาคและการจ าหน่ายพันธุ์ไม้ ณ สวนจตุจักร 
 7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   - ประกอบอาชพีรับราชการประมาณร้อยละ 35  รัฐวิสาหกจิประมาณร้อยละ 15 รับจ้างและ
อาชีพอิสระประมาณร้อยละ 35   ธรุกิจสว่นตวัประมาณร้อยละ 15 
   - นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95  นับถือศาสนาอื่นร้อยละ 5 
   - ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครวั ต่อปี 180,000 บาท โดยประมาณ จ านวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 – 5 คน 
  7.3 โอกาส 
   1) โรงเรียนตั้งอยู่ในแหลง่ชุมชน การคมนาคมสะดวก ท าให้สามารถด าเนินการในดา้นการใช้
แหล่งการเรียนรู ้และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
   2) โรงเรียนมีความพรอ้มในด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากรการจัดการศกึษาจากผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชุมชน หน่วยราชการ และภาคเอกชนตา่งๆ  
   3) นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจดัการศึกษามีความชัดเจนเน้นการปฏิรูป 
   4) ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    5) โรงเรียนได้รับการคดัเลือกเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
    6) โรงเรียนได้รับคดัเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)  
และโรงเรียนนิติบุคคล จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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    7) โรงเรียนได้รับการสนบัสนุนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานต้นสังกัด จัดสง่บุคลากรศึกษานิเทศก์มาให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาในการท าหลักสูตรด้านการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง และการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 
    8) ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาให้ความรว่มมือในการพัฒนาสถานศึกษา ชว่ยดูแลพฤติกรรมและ
ความปลอดภัยของนักเรยีน 
 7.4 อุปสรรค 
    1) ที่ตั้งสถานศึกษาอยูต่ดิถนนใหญ่ ถนนสายเล็กและทางด่วน การจราจรค่อนข้างหนาแน่น
ส่งผลก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง 
    2) ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้น้อย มีการศกึษาต่ ากว่าระดับอนุปริญญา ส่งผลกระทบต่อการให้
ความรว่มมือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียน 
    3) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ตอ้งท างานนอกบ้าน ทั้งบดิา มารดา ประกอบกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการจราจร ท าให้ไม่มีเวลาดูแลและอบรมบ่มนิสัยเด็กอย่างใกล้ชดิ 

 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

           โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พุทธศกัราช 2560 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ประกอบด้วย 
      1. สาระการเรียนรู้  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
      1.1 ประสบการณ์ส าคัญ  ได้แก่ 
      - ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
      - ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
       - ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
       - ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
      1.2 สาระที่ควรเรียนรู้  ได้แก่ 
       - เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก 
       - เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
      - เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว 
                   - เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
       - เรื่องราวเกี่ยวกับวันส าคัญ สถานการณ์/ปัญหา 
             ประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ใช้หลักการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ 6 กิจกรรมหลัก 
เพื่อพัฒนาเด็กแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รูปแบบของการจัดกิจกรรม
หลัก ได้แก่  

1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  
2. กิจกรรมสร้างสรรค์   
3. กิจกรรมเล่นเสรีหรือเล่นมุม                    
4. กิจกรรมการเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมในวงกลม  
5. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  
6. เกมการศึกษา 



๘ 

 

            โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดประสบการณ์ในรูปแบบ 6 กิจกรรมหลักผสมผสานเทคนิคและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดังนี้  
            1. การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยการสืบค้นหาข้อมูล
อย่างลุ่มลึกตามหัวเรื่องที่เด็กต้องการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจะค้นหาค าตอบจาก
ค าถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่องไม่ว่าค าถามนั้นจะมาจากเด็ก จากครู หรือจากเด็กและครูร่วมกันก็ตาม จุดประสงค์
ของโครงการ คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องมากกว่าการเสาะแสวงหาค าตอบที่ถูกต้องเพื่อตอบค าถามที่ครู
เป็น             ผู้ถาม มี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ ระยะที่ 3 สรุป
โครงการ 
            2. การสอนแบบไฮสโคป (High Scope) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท า 
(Active Learning) ที่ประกอบด้วยสื่อหลากหลาย การได้ลงมือสัมผัสกระท าวัตถุ การเรียนภาษาที่มาจากเด็ก
และการสนับสนุนของผู้ใหญ่ โดยเด็กได้เรียนรู้จากห้องเรียนพิเศษ ห้องบล็อกต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการ
ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 วางแผน (Plan) เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติหรือการด าเนินงาน
ตามงานที่ได้รับมอบหมายหรือสิ่งที่สนใจด้วยการสนทนาร่วมกันระหว่างครูกับเด็ก และเด็กกับเด็ก  ขั้นตอนที่ 
2 ปฏิบัติ (Do) การลงมือท ากิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เป็นส่วนที่เด็กได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหา ตัดสินใจ และ
ท างานด้วยตนเอง หรือร่วมกับเพื่อนอย่างอิสระตามเวลาที่ก าหนดโดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า  ขั้นตอนที่ 3 
ทบทวน (Review) เด็ก ๆ จะเล่าถึงผลงานที่ตนเองได้ลงมือท าเพื่อทบทวนว่าตนเองนั้นได้ปฏิบัติงานตามแผน
ที่ได้วางไว้หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การทบทวนจุดประสงค์ที่แท้จริง  

  3. การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย 
โดยเด็กเกิดการเรียนรู้ด้านภาษาเป็นองค์รวม ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักการส าคัญของ
การสอนภาษาแบบธรรมชาติ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การเปิดมุมเขียนอิสระ การเล่าเรื่อง การเล่า
ข่าว การอธิบายผลงาน 
            4. การสอนแบบสะเต็มศึกษาในรูปแบบ STEAM  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และ
การท างานมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1  การระบุปัญหาในชีวิตจริง หรือนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา ขั้นที่ 2  
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้น ขั้นที่ 3  ออกแบบวิธีการ
แก้ไขปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์                
ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหา ขั้นที่ 5  การทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง  ขั้นที่ 6 
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหา 

5. การสอนแบบสมองเป็นฐาน (BBL: Brain-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย โดยพัฒนาสมองของเด็กทั้งซ้ายและขวา การน าองค์ความรู้เรื่องสมอง
มาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในสถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้ค าพูด ค าถามที่ถูกต้องและเหมาะสม การมีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ 

  2. ก าหนดเวลาเรียน 
     ระดับชั้นปฐมวัยหลักสูตร 3 ปี ประกอบด้วยชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  ก าหนดเวลาเรียน                    
ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน หรือประมาณ 38 – 40 สัปดาห์ 
        

 
 



๙ 

 

โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับ

ประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 รายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู)้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร ์ 120 120 80 120 120 80 
-วิทยาศาสตร ์ (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
-เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) (40) (40) - (40) (40) - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  80 80 80 120 120 120 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร,์ ภูมิศาสตร ์

(40) (40) (40) (80) (80) (80) 

- ประวตัิศาสตร ์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 800 840 840 800 
 รายวิชาเพ่ิมเติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น) 
เสริมทักษะภาษาไทย 40 - - - - - 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ - - 40 - - 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 40 40 40 40 40 40 
เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาจีน - 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

             รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 160 160 200 160 160 240 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

 - ลูกเสือ / เนตรนารี                                     
     - ชุมนุม(กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,12

0 
1,12

0 
1,12

0 
1,16

0 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  พุทธศักราช 2551                                                        
หมายเหตุ - บูรณาการการจัดการเรียนรู้ IS ในรายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 
             - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 



๑๐ 

 

หมายเหตุ   - บูรณาการการจัดการเรียนรู้ IS ในรายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 
               - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับ

ประถมศึกษา 
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 รายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู)้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
Mathematics 160 160 160 160 160 160 
Science 120 120 80 120 120 80 
-Science (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
-เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) (40) (40) - (40) (40) - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  80 80 80 120 120 120 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร,์ ภูมิศาสตร ์

(40) (40) (40) (80) (80) (80) 

- ประวตัิศาสตร ์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
Health and Physical Education                    80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
English 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 800 840 840 800 
 รายวิชาเพ่ิมเติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น) 
เสริมทักษะภาษาไทย 40 - - - - - 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ - - 40 - - 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 40 40 40 40 40 40 
เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาจีน - 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

             รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 160 160 200 160 160 240 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

 - ลูกเสือ / เนตรนารี                                     
     - ชุมนมุ(กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,12

0 
1,12

0 
1,12

0 
1,16

0 
 



๑๑ 

 

โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ระดับประถมศึกษา 
โครงการห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies(EIS) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 รายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู)้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์(Mathematics) 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร(์Science) 120 120 80 120 120 80 
-วิทยาศาสตร(์Science) (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
-เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) (40) (40) - (40) (40) - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  80 80 80 120 120 120 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร,์ ภูมิศาสตร ์

(40) (40) (40) (80) (80) (80) 

- ประวตัิศาสตร ์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 800 840 840 800 
 รายวิชาเพ่ิมเติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น) 
เสริมทักษะภาษาไทย 40 - - - - - 
หน้าทีพ่ลเมือง 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ - - 40 - - 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 40 40 40 40 40 40 
เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาจีน - 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

             รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 160 160 200 160 160 240 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

 - ลูกเสือ / เนตรนารี                                     
     - ชุมนุม(กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,12

0 
1,12

0 
1,12

0 
1,16

0 
 หมายเหตุ    - บูรณาการการจัดการเรียนรู้ IS ในรายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 

               - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 9.1  ห้องสมุดมีขนาด 90.5 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 11,700 เล่ม 
    - การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน   
    - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศกึษาทีร่ายงาน เฉลี่ย 450 คน/วัน  คิดเป็นร้อยละ 
   49.02 ของนักเรียนทั้งหมด 
    9.2  ห้องปฏิบัติการ 
                - ห้องบล็อกปฐมวัย                         จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องสวนหนังสือ                           จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องบ้านวิทยาศาสตร์น้อย               จ านวน 1 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์(STEM)   จ านวน 1 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน 2 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการภาษาองักฤษ       จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องคณิตศาสตร์                     จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องการงานอาชีพ (ทักษะชีวติ)         จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องศิลปะ                          จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องโทรทัศน์เพื่อการศกึษา (สตดูิโอ)   จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้อง Smart Classroom                จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องศูนย์พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา      จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องดนตรี                                  จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องนาฏศิลป์                              จ านวน 1 ห้อง 
                - โรงยิม                                      จ านวน 1 ห้อง 

    9.3 คอมพิวเตอร ์จ านวน 149 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอน 92 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 129 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 20 เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 600 คน/วัน                
     คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของนักเรียนทั้งหมด       

9.4 iPad ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 51 เครื่อง 
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9.5 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช ้
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู ้

1. ห้องสมุดโรงเรียน 650 ครั้ง 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 1 300 ครั้ง 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 2  300 ครั้ง 
4. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  320 ครั้ง 
5. ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร ์(STEM) 800 ครั้ง 
6. ห้องคณิตศาสตร์  800 ครั้ง 
7. ห้องการงานอาชีพ (ทักษะชีวิต) 620 ครั้ง 
8. ห้องศิลปะ  620 ครั้ง 
9. ห้องบล็อกปฐมวัย  490 ครั้ง 
10. ห้องสวนหนังสือ  200 ครั้ง 
11. ห้องดนตรี  640 ครั้ง 

12. ห้องนาฏศิลป์  640 ครั้ง 
13. ห้องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (สตูดิโอ) 30  ครั้ง 
14. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องปกรณ์ อังศุสิงห)์  800 ครั้ง 
15. ห้องประชุมเล็ก (ห้องราศ)ี 120 ครั้ง 
16. สนามโรงเรียน  800 ครั้ง 
17. โรงยิม (ชั้น6)  800 ครั้ง 
18. สนามเด็กเล่น (ประตู 1) 400 ครั้ง 
19. สนามเด็กเล่น (ประตู 3)  400 ครั้ง 
20. ห้อง Smart Classroom   200 ครั้ง 
21. ห้องศูนย์พิพิธภัณฑเ์พื่อการศกึษา  200 ครั้ง 
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9.6  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช ้
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู ้

1. Kidzoona กรุงเทพมหานคร  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  1 ครั้ง 
2. Kidzoona กรุงเทพมหานคร  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 1 ครั้ง 
3. ดรีมเวิลด์ จังหวัดปทมุธานี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3     1 ครั้ง 
4. ซาฟารีเวิลด ์ กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   1 ครั้ง 
5. องค์การพพิิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิจังหวดัปทุมธาน ี
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    

1 ครั้ง 

6. พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   (องค์การมหาชน) และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ  
   จังหวัดปทุมธานี ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    

1 ครั้ง 

7. ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    

1 ครั้ง 

8. แหล่งเรียนรู้(วัด)  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     

1 ครั้ง 

9. ค่ายสิ่งแวดล้อม ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ าเภอศรีราชา  
   จังหวัดชลบุร ี ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6    

1 ครั้ง 

10. การแสดงการกุศลส าหรับเยาวชนเรื่องระนาดเอกทางเปลี่ยน  
     ตามโครงระนาดเอกทางเปลี่ยน ณ ตึกทิปโก ้(Tipco)  
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

1 ครั้ง 
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    9.7 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชญิมาให้ความรู้แก่คร ูนักเรียน          
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 

ชื่อผู้ให้ความรู้ เรื่องที่ให้ความรู ้ ครั้ง/ป ี
1. พระอาจารยจ์ากวัดปรินายก เทศนาธรรมในวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา/ 

วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันปีใหม่ไทย เป็น
ประธานทอดผา้ปุาการศกึษา/เจริญพระพุทธมนต ์
และเป็นประธานเทศนาธรรมในการสอบนักธรรม
ชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก  

6  

2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนหอวัง 
โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนศรีอยุธยา,โรงเรียน
สุรศักดิ์มนตร,ี  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิธ, 
โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษัตริย์, โรงเรียนวดัน้อย
นพคุณ, โรงเรียนวัดราชาธิวาส, โรงเรียนสันติ
ราษฎร์,โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย2  

แนะแนวการศึกษาต่อชัน้ ม.1 1  

3. ศูนย์บริการสาธารณสขุที่ 11 ประดพิัทธ ์ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์) 

2  

4. ศูนย์บริการสาธารณสขุที่ 11 ประดพิัทธ ์ ตรวจและรักษาฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
สามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

2  

5. สถานีดับเพลิงดุสิตและคณะ ให้ความรูก้ับนักเรียน คณะครูและผู้บริหารเรื่อง
การดับเพลิงและการปูองกันภัยจากงู 

1  

6. สถานีดับเพลิงดุสิตและคณะ ล้างเพื่อท าความสะอาดบริเวณพื้นและระเบียง
โรงเรียนเพื่อขจัดเชื้อไข้หวัด สิ่งสกปรกและฝุุน
ละออง PM2.5 

4  

7. แพทย์ในโครงการเพิม่ช่องทางแหล่งเรียนรู้
สร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและออกก าลังกาย
เพื่อเด็กไทยดูด ี4.0 

ให้ความรู้เรื่องการสรา้งเสริมสุขภาพดว้ยอาหาร
และออกก าลังกายและตรวจสุขภาพผู้บริหาร คร ู
นักเรียน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ 

2  

8. สถานีต ารวจนครบาลบางซ่ือ  ให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับ
การต่อตา้นยาเสพตดิและความรุนแรงของ 
โครงการ DARE 

5  

9. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม  

ให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 
2 เรื่องเครื่องหมายจราจร และการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย  

1  
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
สถานศกึษา   

 
 
 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขอประกาศเกียรติคุณ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประเทศ 
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับยอดเย่ียม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 โรงเรียนได้ผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ล าดับที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหนคร 

 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 
Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 19 

ส านักพิมพ์ Nanmeebooks 

คร ู   
นายรักไทย ธนวุฒิกุล ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม 
วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน 
(Astronomy Day in Schools 2019) 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ร่วมกับสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ 

นางสาวสุกัญญา อดิษะ 
นางสาวนงเยาว์ ขันค า 
นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์ 
นางสาวสุพิชญา ประสารศรี 

ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันดาราศาสตร์ในโรงเรียน 
(Astronomy Day in Schools 2019) 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ร่วมกับสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ 

นางวันเพ็ญ ส าลีขาว 
นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม 
นายสุรชัย ศรีโยธี 

ได้รับผู้น าเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ 
รางวัล IQA AWARD 

ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 

นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นางวันเพ็ญ ส าลีขาว 
นางสาวสุกัญญา อดิษะ 
นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน 
นางสาวสุพร อุดมชุม 
นางสาวสุกัญญา สุขศรีทอง 
นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ 

 
 
ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต 
นางสาวปานเทพิน อัศวธ ารงกิติ 

ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีประถมกรุงเทพ” 
ประเภทครูผู้สอน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวจินตนา สังข์ทอง ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยดีเด่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ดีเด่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นายณตะนาว เนียมอ่อน ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ดีเด่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 



๑๗ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
คร ู   
นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น 

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดีเด่น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวปานเทพิน อัศวธ ารงกิติ ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยีดีเด่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ดีเด่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นายสรุชัย ศรีโยธี ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัยดีเด่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง 
นางสสิธร หิรัญ 
นางสุกัญญา สุขศรีทอง 
นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน 
นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ 
 

ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ 
ของสมอง(BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อ
ชีวิตที่ส าเร็จ (EF) ตามแนวคดิ HighScope 
เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

นางสาวสุกัญญา อดิษะ ได้รับครูผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน 
มีพัฒนาการทางวิชาการโดยมีส่วนร่วมในโครงการ 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

ASMO THAI COMPETITION 2019 

นางสาวสุพร อุดมชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดไทย 
งานส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะผ่านการคัดไทย 

ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

นางสาวนงนุช จ่าบาล รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้ฝึกสอน 
การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุพร อุดมชุม รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวจินตนา สังข์ทอง รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
คร ู   
นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์ รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 

ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุคนธ์พิศา วรรณวงษ์ รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม 
นางสาวสุพร อุดมชุม 

รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศกึษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม 
นางสาวสุพร อุดมชุม 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้ฝึกสอน 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครัง้ที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวจาริณี บุญกอง รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้ฝึกสอน 
การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาศศรี รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
คร ู   
นายวินัย คงสุขา รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 

ซูโดกุ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์ 
นางสาวสุกัญญา อดิษะ 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
เครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุกัญญา อดิษะ 
นางสาวนงเยาว์ ขันค า 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวนงเยาว์ ขันค า 
นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์ 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นายเฉลิมชัย วัดข้าวหลาม 
นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์พุฒ 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุกัญญา อดิษะ 
นางสาวนงเยาว์ ขันค า 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุกัญญา อดิษะ 
นางสาวนงเยาว์ ขันค า 

รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการประกวด 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุพร อุดมชุม 
นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม 

รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการประกวด 
มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
คร ู   
นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม 
นางสาวสุพร อุดมชุม 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการประกวด 
มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นายจิรัฏฐ์ เอี้ยเจริญ 
นางบังเอิญ เชื้อชุ่ม 

รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการประกวด 
เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางบังเอิญ เชื้อชุ่ม 
นายจิรัฏฐ์ เอี้ยเจริญ 

รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการประกวด 
เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาววิมล ธรรมโรเวศน์ 
นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว 

รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว 
นางสาววิมล ธรรมโรเวศน์ 

รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการประกวด 
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นายณตะนาว เนียมอ่อน 
นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์ 
นายโปลิศ เช้ือแก้ว 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา 
(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์ 
นายโปลิศ เช้ือแก้ว 

รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
คร ู   
นายปิตินันท์ บัวส าลี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 

นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 

นายปิตินันท์ บัวส าลี รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 

นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย 
นายปิตินันท์ บัวส าลี 

รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1 - ป.
3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 

นายปิตินันท์ บัวส าลี 
นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4 - ป.
6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 

นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย 
นายปิตินันท์ บัวส าลี 

รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 

นายปิตินันท์ บัวส าลี 
นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย 

รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ประติมากรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

นายปิตินันท์ บัวส าลี 
นางสาวสุพร อุดมชุม 

รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 



๒๒ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
คร ู   
นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
เดีย่วระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางเบญจพร บุญญานุวัตร 
นางสาวสุพร อุดมชุม 
นางสาวมยุรา สุระนิตย์ 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวอติภา เกษมวัฒนา 
นางสาวชัญญานุช กลีบอุบล 

รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวอติภา เกษมวัฒนา 
นางสาวนงเยาว์ ขันค า 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4 - ป.
6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวอภิญญา พรชู 
นางสาวปานเทพิน อัศวธ ารงกิติ 

รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
สร้างการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
คร ู   
นางสาวปานเทพิน อัศวธ ารงกิติ 
นางสาวอภิญญา พรชู 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวปานเทพิน อัศวธ ารงกิติ 
นางสาวอภิญญา พรชู 

รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
สร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางพิมพ์สิริ จิตรามวงศ์ รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวขันทอง วงษ์แก้ว รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
เล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร 
นางสาวมยุรา สุระนิตย์ 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวฐิติการย์ ฤทธิชัยนุวัฒน์ 
นางสาวจิตรานนท์ ทองค าปัน 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
พูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นายณตะนาว เนียมอ่อน 
นายโปลิศ เช้ือแก้ว 
นายฐิติพงศ์ วรสิทธิกุลวงศ์ 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
คร ู   
นายปิตินันท์ บัวส าลี 
นายวินัย คงสุขา 
นายจิรัฏฐ์ เอี้ยเจริญ 

รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ใช้เข็มทิศ คาดคะเน และสะกดรอย 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสสิธร หิรัญ 
นางสาวชลธิชา บุญผ่องศรี 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
ปั้นดินน้ ามัน ระดับชั้น ปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นายสุรชัย ศรีโยธี 
นางสาววรรณภา จุ้ยสุวรรณ 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน 
สรา้งภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ระดับชั้น ปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา 
นางสสิธร  หิรัญ 

ได้รับการคัดเลือกเป็น“ครูดีศรีประถมกรุงเทพ” 
ประเภท ครูผู้สอน 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว 
นางสาวจิตนา สังข์ทอง 
นางสาวปพรรัตน์  โสมยาโลน 

ได้รับการคัดเลือกเป็น“ครูดีศรีประถมกรุงเทพ” 
ประเภท สายงานการสอน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุกัญญา อดิษะ 
นางสาวนงเยาว์ ขันค า 
 

ครูผู้ฝึกสอน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
ป ร ะ ก ว ด สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่
ฟูาหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กหญิงณัฏฐรัตน์ ดวงสีเสน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ 

สื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงธนัญญา เจษฎาภัทรกุล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ 
สื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ค าฟัก รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงญาณิศา สุวินัยชูกิจ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยาน 
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงชฎาพร แสงทอง รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันท่องอาขยาน 
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวัชรวิทย์ วรรณสุศรี 
เด็กชายมีคุณ ใจปัญญา 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อค าศัพท์ 
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปาณัสม์ ท้วมเพิ่มผล 
เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแก้ว 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หนว่ยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กชายพลพัตม์ สังข์สมบูณร์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

ระดับชั้น ป.1 - ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกมลชนก โพธิทรัพย์ไพบูลย์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกฤตภาส กลิ่นชวนชื่น รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเวทคณิต 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอัครชัย จุลมูล รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายนภัทร กังหลี ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกันตินันท์ ล่ าสัน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอนันตสิทธิ์ เท่ียงธรรม 
เด็กชายอัครินทร์ นูมหันต์ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน 
แบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศกึษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายก้องพล โพธิ์เผ่ือนน้อย 
เด็กชายอัษฎาวุฒิ เหลืองอร่ามศรี 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครัง้ที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กชายอธิศ อินทรีย์ 
เด็กชายอัจฉริยะ แสงเพชร 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทรอ่นนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสุวัฒนา ศรีเรือง 
เด็กหญิงกวิสรา วงศ์ใหญ่ 
เด็กหญิงชยานิศ สิทธินันทวิทย์ 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4 - ป.
6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายนภัทร กังหลี 
เด็กชายวัชรวิชย์ วรรณสุศรี 
เด็กหญิงพิรยา นาคราช 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกันตินันท์ ล่ าสัน 
เด็กหญิงธนัฏฐ์สุดา เตียสุวรรณ 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายชยพล สุดกังวาล 
เด็กหญิงปวริศา มาศวรรณา 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายกานตชาติ ตีรกานนท์ 
เด็กหญิงภคอร ชัยขรรค์เมือง 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดเล่านิทาน 
คุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงวิเนติ วรประยูร รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กหญิงไอยวริญท์ แก้วแพงพันธุ ์
เด็กหญิงณัฐพร จันทร์อ าไพ 
เด็กหญิงสรัญญา ชัยล ายา 
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทางธรรม 
เด็กหญิงประเพ็ญภัสสร์ ภูมิทรัพย์ 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงโสรญา บาตรโพธิ์ 
เด็กหญิงอลินดา ทองสมบูรณ์ 
เด็กหญิงบุญญาพร พิเดช 
เด็กหญิงอาภากร อุไรกุล 
เด็กหญิงอรปภา อุไรกุล 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายไชยวัฒน์ วงษ์ใหญ่ 
เด็กชายอธิวัฒน์ อรุณสรีสิทธิ์ 
เด็กชายสิงห์ ลาร์คคี่ 
เด็กชายวริศ รัตนวิจิตร 
เด็กชายลีห์นวัตรฎ์ ซื่อสกุล 
เด็กชายพชร ทัศนมาลัย 
เด็กชายปัณณวิชญ์ จันทร์เพ็ญ 
เด็กชายนันทชัย อ่อนสี 
เด็กชายนลวินท์ รอดดีธนาทิพย์ 
เด็กชายธนนันท์ ขาวบาง 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 
ด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายลีห์นวัตรฎ์ ซื่อสกุล 
เด็กชายนภัทร กังหลี 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงธนัญญา เจษฎาภัทรกุล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กชายภูมิณพัชร์ ลิมสกุล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 

ระดับชั้น ป.1 - ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายณิฐิพงศ์ ลักษร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงอนรรฆวีณิชา รุ่งทอง 
เด็กหญิงปุณยาพร ปั้นติระกุล 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ 
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงธนัฏฐ์สุดา เตียสุวรรณ 
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ 
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงญาณิกา จ้ีอาทิตย์ 
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เปรมปรีดิ์ 
เด็กหญิงพิชชากร แสงน้อย 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภคพล เมฆด ารงศรี 
เด็กหญิงพัฒน์สุภางค์ สุขแย้มศรี 
เด็กหญิงชนัญชิดา พิชิต 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ธรรมวิรักษ ์
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นิลทร 
เด็กหญิงสุกฤตา อ้นรุ่ง 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันท าหนังสือ 
เล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศกึษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงนภาภัทร สุขีลักษณ์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กหญิงชวัลญา แช่มสะอาด รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก 

ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายธนภัทร สุขีลักษณ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงศนันท์วัลย์ แจ้งเจนเวทย์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงโศภิตา ก าเหนิดแขก 
เด็กหญิงอาภากร อุไรกุล 
เด็กหญิงสุชานรี โภคา 
เด็กหญิงสุชาดา ปีติพิชญ์ 
เด็กหญิงวรรณิศา ภู่ศิริ 
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุดหา 
เด็กหญิงพิมพ์นารา อักษรทิพย์ 
เด็กหญิงปิ่นดาว สระสมบูณร์ 
เด็กหญิงธัญสรณ์ เกิดเขาทะลุ 
เด็กหญิงณิชารัศมิ์ ศรีเมธารัศน์ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายวุฒิกร รสหวาน 
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์แสนตอ 
เด็กหญิงชฎาพร แสงทอง 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหารคาว 
หวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงสุพรรษา มิ่งเมือง 
เด็กหญิงวิกานดา นิระปะกะ 
เด็กหญิงฐิติภา ศรีมงคล 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กชายจักรวิชญ์ สูงศักดิ์ 
เด็กชายธนาตุล ญาณจรัส 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างการ์ตูน 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแก้ว 
เด็กหญิงชาลิสา เต๊ะเปีย 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกนกพิชญ์ รุ่งเรือง 
เด็กหญิงแวววัย กาวินค า 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างการ์ตูน 
เร่ืองส้ัน (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เดชาวัชระวิชญ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแก้ว รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายปาณัสม์ ท้วมเพิ่มผล รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายแทนคุณ นิลศรี 
เด็กชายพีรปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (คอรสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงอรวรรณ ลิปิสุนทร 
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญรอด 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาจีน 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศกึษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กชายจิรพิภัค นวลปรีดา 
เด็กชายต้นหนาว พรหมนาวัน 
เด็กชายนันทภพ อินทรวิมล 
เด็กชายพงศกร ธรรมะ 
เด็กชายมาเหนือเมฆ กองทรัพย์ 
เด็กชายอาชวิน พุฒิเทศ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัว 
และโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กชายทีฆะทัศน์ ปั้นกระจ่าง 
เด็กหญิงจารุภา จุฑาธิปไตยวงษ์ 
เด็กหญิงปฤณภัสสร์ ชายเกตุ 
เด็กหญิงวริศญา ปฏิภาณปรีชาวุฒิ 
เด็กหญิงสิราวุฒิจ์ ศิริวงษ์ 
เด็กหญิงเณษรา คะเลรัมย์ 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันใช้เข็มทิศ 
การคาดคะเน การสะกดรอย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงศศิกานต์ เจริญวงศ์ 
เด็กชายปัณณวิชญ์ หาญยุทธ 
เด็กหญิงธนิดา บุญพราหมณ ์

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
ระดับชั้นปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

เด็กหญิงณัชชา ภิรมย์ศิริปรีดา 
เด็กชายฉัตรกุล หิรัญพีรกานต์ 
เด็กหญิงจารุพิชญา จันทร์ทองศรี 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสร้างภาพ 
ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที ่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

เด็กชายภชากร สอดส่องกฤษ รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

ASMO THAI COMPETITION 2019 

เด็กหญิงชาลิสา เต๊ะเปีย รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

ASMO THAI COMPETITION 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กชายธนนันท์ ขาวบาง รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 

โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

ASMO THAI COMPETITION 2019 

เด็กหญิงสุกฤตา อ้นรุ่ง รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.6 โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ASMO THAI COMPETITION 2019 

เด็กชายธิษณ์ทักษ์ สมานุหัตถ์ 
เด็กชายณิฐิพงศ์ ลักขษร 
เด็กชายชยากร ศิริไกร 

รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

ASMO THAI COMPETITION 2019 

เด็กหญิงชาลิสา เต๊ะเปีย รางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

ASMO THAI COMPETITION 2019 

เด็กชายกฤตภาส กลิ่นชวนชื่น 
เด็กชายอัครชัย จุลมูล 
เด็กหญิงภัณฑิราณ์ กิ่งแก้ว 

ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

เด็กชายกฤตภาส กลิ่นชวนชื่น 
เด็กหญิงภัณฑิราณ์ กิ่งแก้ว 

ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

เด็กชายนภัทร กังหลี 
เด็กชายธิษณ์ทักษ์ สุมานุหัตถ์ 

ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

เด็กชายสุริยอักษร สาราษฎร์ ได้คะแนนรวมจากการทดสอบ 
PRE-GIFTED & EP’62 ระดับชั้น ป.3 
อันดับ 1 ของเขต 

โครงงานทดสอบความสามารถ 
ทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว 
ร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ 

เด็กหญิงปุณชญาณัฎฐ์ แสงสุวรรณ์ ได้คะแนนรวมจากการทดสอบ 
PRE-GIFTED & EP’62 ระดับชั้น ป.3 
อันดับ 2 ของเขต 

โครงงานทดสอบความสามารถ 
ทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว 
ร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ 

เด็กชายทัชชรัช ศรีชู ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์จากการทดสอบ 
PRE-GIFTED & EP’62 ระดับชั้น ป.3 
อันดับ 1 ของเขต 

โครงงานทดสอบความสามารถ 
ทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว 
ร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ 

เด็กหญิงปุณชญาณัฎฐ์ แสงสุวรรณ์ ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์จากการทดสอบ 
PRE-GIFTED & EP’62 ระดับชั้น ป.3 
อันดับ 1 ของเขต 

โครงงานทดสอบความสามารถ 
ทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว 
ร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กชายสุริยอักษร สาราษฎร์ ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษจากการทดสอบ 

PRE-GIFTED & EP’62 ระดับชั้น ป.3 
อันดับ 1 ของเขต 

โครงงานทดสอบความสามารถ 
ทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว 
ร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ 
 

เด็กหญิงนรดา สายเนียม ได้คะแนนรวมจากการทดสอบ 
PRE-GIFTED & EP’62 ระดับชั้น ป.4 
อันดับ 1 ของเขต 

โครงงานทดสอบความสามารถ 
ทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว 
ร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ 
 

เด็กหญิงณิชารัศมิ์ ศรีเมธารัศน์ รางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพที่วาด 
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ “บันไดฝัน” 
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้น ป.2 

มูลนิธิก าลังใจ 

เด็กชายอัครชัย จุลมูล 
เด็กชายพิพัฒพงศ์ อรุณอังศุธร 

รางวัลชมเชย การทดสอบความถนัดทางการเรียน 
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ “บันไดฝัน” 
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้น ป.2 

มูลนิธิก าลังใจ 

เด็กชายจักริน วนาเดช รางวัลชมเชย การทดสอบความถนัดทางการเรียน 
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ “บันไดฝัน” 
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้น ป.4 

มูลนิธิก าลังใจ 

เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนเรื่อง 
จากภาพที่วาด จากการแข่งขันทักษะวิชาการ 
“บันไดฝัน” โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ระดับชั้น ป.6 

มูลนิธิก าลังใจ 

เด็กชายอัครชัย จุลมูล 
เด็กชายกระแสสินธุ์ ทิมอุบล 
เด็กชายพิพัฒพงศ์ อรุณอังศุธร 
เด็กชายชยพล สุดกังวาล 
เด็กชายจิณณะ สุทธิ 
เด็กชายอินทัช วิสูญ 
เด็กชายพีรวัส ทรัพย์เจริญ 

ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ “บันไดฝัน” 
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 

มูลนิธิก าลังใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กชายวิโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ 
เด็กชายจักรริน วนาเดช 
เด็กชายชยากร ศิริไกร 
เด็กชายอติณัส ปัทมโยธิน 
เด็กชายมีคุณ ใจปัญญา 
เด็กชายนภัทร กังหลี 
เด็กชายลีห์นวัตรฎ์ ซื่อสกุล 
เด็กหญิงณิชารัศมิ์ ศรีเมธารัศน์ 
เด็กหญิงธัญจิรา ฉวีสุข 
เด็กหญิงอิงฟูา สระสมบูรณ์ 
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ค าฟัก 
เด็กหญิงธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ 
เด็กหญิงชญาพัฒน์ สุวินัยชูกิจ 
เด็กหญิงภัณฑิราณ์ กิ่งแก้ว 
เด็กหญิงมนรดา สายเนียม 
เด็กหญิงณัฐพัชร์ สีเที่ยงธรรม 
เด็กหญิงธนัฏฐ์สุดา เตียสุวรรณ 
เด็กหญิงบิลกีส ส าลีขาว 
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์ 
เด็กหญิงสโรชินีย์ จันทร์แจ่มศรี 
เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแก้ว 
เด็กหญิงญาณิศา สุวินัยชูกิจ 
เด็กหญิงธนัญญา เจษฎาภัทรกุล 

ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ “บันไดฝัน” 
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 

มูลนิธิก าลังใจ 

เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแก้ว 
เด็กหญิงธนัญญา เจษฎาภัทรกุล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดไทย 
งานส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะผ่านการคัดไทย 

ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

เด็กชายสุวิศิษฎ์ ฟุูงไพศาลพงศ์ รางวัลเหรียญเงิน การทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 (Pre-BPK ปีการศึกษา 2563) 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน   
เด็กชายมิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ เหรียญทอง อันดับที่ 1 ระดับประเทศการแข่งขัน 

Spelling Bee ป.1-3 Level 1 ระดับประเทศ 
(Academic Skills Competition the 1st 
National EP/MEP Open House 2019) 

โครงการ EP/MEP ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายธนนันท์ ขาวบาง 
เด็กชายกันตินันท์ ล่ าสัน 
เด็กหญิงธนัฏสุดา เตียสุวรรณ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงิน
รางวัล 8,000 บาท การประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประเทศ
ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่
ฟูาหลวง 

เด็กชายมีคุณ ใจปัญญา 
เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแก้ว 
เด็กหญิงธนัญญา เจษฎาภัทรกุล 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงิน
รางวัลจ านวน 5,000 บาท กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหาระดับประถมศึกษาตอนปลายในงาน The 
Colours of Africa 2019 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาน
เอกอั ค ร ราชทู ตประ เทศใน ภูมิ ภ าค
แอฟริกา ประจ าประเทศไทย 

เด็กชายธนนันท์ ขาวบาง 
เด็กชายพรหมพิริยะ อุปทา  

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Makex Thailand 2019 
Robotics Competition 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และบริษัท Lmagineering จ ากัด 

เด็กชายอัครชัย จุลมูล 
 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ Thailand International 
Mathematical Olympiad 2019-
2020 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ International Talent Mathematics 
Contest 2020 

รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

ASMO THAI COMPETITION 2019 

ได้เข้าร่วมทดสอบความรู้แบบ Online 
วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 55 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน 

บริษัทเสริมปัญญาจ ากัด 

ได้เข้าร่วมทดสอบความรู้แบบ Online 
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 74 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน 

บริษัทเสริมปัญญาจ ากัด 

เหรียญเงิน การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหา ครั้งท่ี 
20 ระดับ ป.1-2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เหรียญเงิน ป.2 วิชาคณิตศาสตร์ TEDET 
เหรียญเงิน ป.2 วิชาวิทยาศาสตร์ TEDET 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รอบ All Star lntelligent Contest ปี 
2562 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ(เลือก 3-5 โครงการ) 
 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 บูรณาการ STEM  
สู่ STEAM 
(ระดับปฐมวัย) 

1. เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีทักษะการ
คิด ตามคุณลักษณะ
เด็กในศตวรรษที ่21   
2. เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

1. ประชุมวางแผน 
2. จัดประชุมกลุ่มย่อยเรือ่งการ   
บูรณาการ STEM สู่ STEAM  
3. ด าเนินงานการจดัการเรียนรู้
รูปแบบบูรณาการ STEM สู่ 
STEAM  
4. จัดแสดงผลงาน 
5. สรุปผลโครงการ 
 

1. เด็กปฐมวัยให้มี
ทักษะการคิด ตาม
คุณลักษณะเด็กใน
ศตวรรษที่ 21   
2. เด็กปฐมวัยให้มี
ทักษะการแสวงหา
ความรูด้้วยตนเอง 

2 โรงเรียนศูนย์พัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป (High 
Scope) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
(ระดับปฐมวัย) 

1. เพื่อพัฒนาเดก็
ปฐมวัยให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เกิด
ความคดิ ความรู ้ความ
เข้าใจ และแก้ปัญหา
ด้วยตนเองได ้
2. เพื่ อ ให้ครูปฐมวั ย
สามารถจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิด
ไฮสโคป (High 
Scope) ได้ 
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ใ ห้ จั ด ตั้ ง เ ป็ น ศู น ย์
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร
ปฐมวั ยตามแนวคิ ด
ไฮสโคป (High 
Scope) ได้ 
4.  เพื่ อ เป็นต้นแบบ
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ปฐมวั ยตามแนวคิ ด
ไฮสโคป (High 
Scope) ได้ 
 
 
 
 

1.ประชุมวางแผน และจดั
อบรมกลุ่มย่อย เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคดิ
ไฮสโคป (High Scope) 
2.จัดสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศจ าเป็นต้องเอื้อต่อ
การเรียนรูโ้ดย 
- พื้นที ่ต้องมีพื้นที่ส าหรบัท า
กิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนแบบร่วมมือกระท า มุม
ส าคัญที่ควรมี คือ มุมศิลปะ มุม
หนังสือ มุมบ้าน มุม
วิทยาศาสตร์ มุมบล็อก 
- วัสดุอุปกรณ ์สื่อการเรยีนและ
อุปกรณ์ต้องมีมากพอและ
หลากหลาย เพื่อชว่ยให้เด็กได้
เรียนรู้พัฒนาแผนการท างาน 
และด าเนินการตามแผน 
- การจดัเก็บ  จดัวางอุปกรณ์ให้
เด็กสามารถค้นหาได้ง่าย 
สะดวก ปลอดภัย เด็กสามารถ
หยิบมาใช้และเก็บคืนได้เอง 

1.เด็กปฐมวัย เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 
เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
2.ครูปฐมวัย สามารถ
จัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดไฮสโคป 
(High Scope) 
3.โรงเรียนสามารถ
จัดตั้งเป็นศูนย์
พัฒนาการจัดการ
ปฐมวัยตามแนวคิด
ไฮสโคป(High Scope) 
4.โรงเรียนสามารถเป็น
ต้นแบบและแหล่ง
เรียนรู้ด้านการจดั
การศกึษาปฐมวัยตาม
แนวคิด ไฮสโคป 
(High Scope) 
5.ครูปฐมวัย สามารถ
เป็นพี่เลี้ยงให้การ
ชี้แนะ ช่วยเหลือแก่
สถานศึกษาอื่นๆใน
กลุ่มจังหวัด 



๓๘ 

 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  5. เพื่ อ ให้ครูปฐมวั ย
สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้
การชี้แนะ ช่วยเหลือ
แก่สถานศึกษาอื่นๆใน
กลุ่มจังหวัดได้ 

 

3.จัดท าสื่อการจดัการเรยีนการ
สอนตามแนวคิดไฮสโคป  
(High Scope) 
4.ทดลองจดัการเรียนการสอน
ตามแนวคิดไฮสโคป 
(High Scope) 
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
คุณครูเกีย่วกับการจดัการเรียน
การสอนตามแนวคิดไฮสโคป 
(High Scope) 
6.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
คุณครูเกี่ยวกับการประเมินผล
ตามแนวคิดไฮสโคป  
(High Scope) 
7.นิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรยีนการ
สอนตามแนวคิดไฮสโคป  
(High Scope 
8.จัดท ารายงานผลการใช้
หลักสูตรการจดัการเรียนการ
สอนตามแนวคิดไฮสโคป  
(High Scope) 
 
 

 

3 ไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย
(ระดับประถมศึกษา) 

1. เพื่อให้นักเรียนไหว้
ถูกวิธีและมีมารยาท
ไทย 
2. เพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันอนุรกัษ์
เอกลักษณ์ความเป็น
ไทยในเรื่องมารยาท
  
  

1.ประชุมเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัตไิหว้ถูก
วิธีและมารยาทไทยหน้าเสาธง
ในกิจกรรมยามเช้า มี 9 ท่า 
ได้แก่ 
2.1 การไหว้ผู้ใหญ ่
2.2 การเข้าหาผู้ใหญ ่
2.3 การรับของจากใหญ่ 
2.4 การถวายความเคารพ 
2.5 ท่ายิ้มใส 
 
 
 

1. ผู้บริหาร และครูทุก
คนให้ความรู้และฝึก
นักเรียนให้ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการไหว้ถูกวธิี
และมารยาทไทย          
2. นักเรียนทุกคน
ปฏิบัติตนไหว้ถูกวิธี มี
มารยาทไทยได้ถูกต้อง
เหมาะสมตาม
เอกลักษณ์โรงเรียน                            



๓๙ 

 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

   

2.6 ท่านั่ง 
2.7 การกราบผู้ใหญ ่
2.8 การกราบแบบ                  
เบญจางคประดิษฐ์ 
2.9 ท่าใส่บาตร 
3. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัตไิหว้ถูก
วิธีและมารยาทไทยในหอ้งเรียน
ในกิจกรรมโฮมรูม 
4. จัดกิจกรรมประกวดไหว้ 
ถูกวิธีและมารยาทไทยหน้า 
เสาธงในกิจกรรมยามเช้า 
5. จัดกิจกรรมประกวด
ภาพถ่าย พร้อมการบรรยาย
ประกอบการแสดงมารยาทไทย
ในชีวิต 
ประจ าวัน 
6. จัดท าภาพตวัอย่างการไหว้ที่
ถูกวิธีและการแสดงมารยาท
ไทยประกอบค าอธิบายตดิ
บริเวณเสาของอาคารเรยีน 
7. ประเมินผลและการ
ด าเนินงาน 
8. สรุปผล และรายงานผล
โครงการ 
 
 

“มีมารยาทไทย ใสใ่จ
การเรียน” 
3. นักเรียนมีความ
ประพฤติดี ปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง และ
เหมาะสมตาม
กาลเทศะ                       
4. ผู้บริหาร คร ู
ผู้ปกครอง และชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อ
พฤติกรรม และ
มารยาทที่ดีของ
นักเรียน 

4 กิจกรรมวันวชิาการ 
“รักษ์ชีวิต  ลดมลพิษ 
ด้วยสะเต็ม” 
(ระดับประถมศึกษา) 

1. เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้จากปัญหา
สภาพสิ่งแวดล้อมใน
กรุงเทพมหานครที่
ตนเองสนใจ เรียนรู้
แบบ Active 
Learning และสะเต็ม
ศึกษา สู่การปูองกัน
และการแก้ปัญหานั้น 
  

1.ประชุมเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ครจูัดท าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้“รักษ์ชีวิต  
ลดมลพิษดว้ยสะเต็ม”ใชส้ะเต็ม
ศึกษาเข้าไปบูรณาการกบั
กิจกรรม โดยแบ่งครูผู้สอนเป็น 
5 กลุ่ม ได้แก่  
(1) กลุ่มมลพิษทางอากาศ  
 
 
 

1. นักเรียนที่เรียนรู้
จากปัญหาสภาพ
สิ่งแวดล้อมใน
กรุงเทพมหานครที่
ตนเองสนใจ  
เรียนรู้แบบ Active 
Learning และสะเต็ม
ศึกษาสู่การปูองกันและ
การแก้ปัญหานั้น 
 



๔๐ 

 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
ทักษะการท างานเป็น
ทีม การมีน้ าใจต่อกัน 
ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาและ
ปลูกฝังให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของสังคม
ส่วนรวมที่อยูร่่วมกัน 
3. เพื่อให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง 
สามารถสรา้งหรือผลติ
นวัตกรรมที่น าไป
ปูองกันหรือแก้ไข
ปัญหาสภาพ
สิ่งแวดล้อมใน
กรุงเทพมหานครที่
ตนเองสนใจได ้

 

(2) กลุ่มมลพิษทางเสียง              
(3) กลุ่มมลพิษทางน้ า (4) กลุ่ม
ปัญหาขาดแคลนพื้นที่สีเขียว 
(5) กลุ่มปัญหาขยะมูลฝอย  ซึ่ง
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ให้เริ่มจากปัญหาสภาพ
สิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร
ที่นักเรียนสนใจ เช่น มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางน้ า ปัญหาขาดแคลนพื้นที่สี
เขียว ปัญหาขยะมูลฝอย เน้น
การจดัการเรียนรู้แบบ Active 
Learning และสะเต็มศึกษา ให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
สามารถสรา้งหรือผลติ
นวัตกรรมที่น าไปปูองกันหรือ
แก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม
ในกรุงเทพมหานครที่ตนเอง
สนใจได้ และเป็นการปลูกฝังให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของ
สังคมส่วนรวมทีอ่ยู ่
2. นักเรียนแต่ละคนเลือกเรียน
ชุมนุมและบูรณาการ 
สะเต็มจากปัญหาสภาพ
สิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร
ที่ตนเองสนใจ 
3. ครจูัดกจิกรรมการเรยีนรู้
ตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
4. นิเทศ ก ากับและติดตามการ
จัด กิจกรรม “รักษ์ชีวติ   
ลดมลพิษดว้ยสะเต็ม” 
 
 
 
 
 
 

2. นักเรียนที่มีทักษะ
การท างานเป็นทีม การ
มีน้ าใจต่อกัน การคดิ
วิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาและเห็น
ความส าคัญของสังคม
ส่วนรวมที่อยูร่่วมกัน 
3. นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง สามารถ
สร้างหรือผลติ
นวัตกรรมที่น าไป
ปูองกันหรือแก้ไข
ปัญหาสภาพ
สิ่งแวดล้อมใน
กรุงเทพมหานครที่
ตนเองสนใจได้ และน า
ผลงานการจัดการ
เรียนรู้  สื่อหรือ
นวัตกรรมท่ีสร้างมา
เผยแพรใ่นงานวัน
วิชาการปี 62 



๔๑ 

 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

   5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานวันวิชาการปี 62 (อนุบาล
สามเสนฯ Open House วัน
วิชาการ’62) ส่วนที่ 1 “รักษ์
ชีวิต ลดมลพิษด้วยสะเตม็” มี 
5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มมลพิษ
ทางอากาศ (2) กลุ่มมลพิษทาง
เสียง  (3) กลุ่มมลพิษทางน้ า 
(4) กลุ่มปัญหาขาดแคลนพื้นที่
สีเขียว (5) กลุ่มปัญหาขยะมูล
ฝอย   
ส่วนที่ 2 นิทรรศการการจัดการ
เรียนรู้ปฐมวัยและประถมศึกษา 
มี 10 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม
ปฐมวัย  (2) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย (3) กลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(4) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(5) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(6) กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและ 
พลศึกษา  (7)กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (8) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชพี  
(9) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษา 
ต่างประเทศ (10) กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(ลูกเสือ/เนตรนาร)ี 
6. ประเมินผลและการ
ด าเนินงาน 
7. สรุปผล และรายงานผล
โครงการ 

 

 
 
 



๔๒ 

 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 256๑) 
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ยอดเย่ียม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ยอดเย่ียม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ยอดเย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคดิพื้นฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได ้

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนรว่ม ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ ยอดเย่ียม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ยอดเย่ียม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

6) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่ก าหนด ยอดเย่ียม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 

3) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ยอดเย่ียม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคณุภาพ 
3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจดัการเรียนรู ้

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา รอบสาม  (รอบสี่ ถ้ามี) 
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป   10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  8  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  5.00 4.96 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งชี้ท่ี  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์     
               พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา มาตรฐาน 
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.46 ดีมาก 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 96.46 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง  เน่ืองจาก ..................................... 
12.2 ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.70 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.88 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.55 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.36 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.92 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

10.00 8.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด 5.00 4.96 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ  
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 



๔๕ 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน         
                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 91.17 ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 91.17 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง  เน่ืองจาก ................................ 
 

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

1.  ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 
2.  ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน  ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
3.  นักเรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ  ได้รับรางวัลจากหลาย ๆ หน่วยงาน 
4.  ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานภายนอกมีส่วนรวมสนับสนุน  ส่งเสริมในด้านการจัดการศึกษา 
5.  โรงเรียนมีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
อันดับ ที่ 1 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ยาวนาน 10 ปี
การศึกษา 
6.  โรงเรียนมีลักษณะทางกายภาพที่ดี  สะอาด  เรียบร้อย  มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และเอื้อต่อ 

 การส่งเสริมการเรียนรู้ 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จุดเด่น 
 1. เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญาสมวัย 
 2. ผู้บริหารมีความรอบรูแ้ละสามารถบริหารจดัการการศึกษาระดับปฐมวัย 
 3. ผู้เรียนมีอัตลักษณต์ามวิสัยทัศน์ สถานศึกษามเีอกลักษณ์ตามจดุเน้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การจดัสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2. องค์ความรู้ของครผูู้สอนในการประเมินพัฒนาการตามวัย 4 ด้าน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
   เนื่องจากสถานศึกษาอยู่ใกล้สถานที่ที่กลุ่มบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ มักใช้เป็นที่
ชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิ/ความต้องการต่อรัฐบาล ซึ่งผู้เรียนมักได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
ดังกล่าว อาทิ ความปลอดภัยในการเดินทาง ไป-กลับ การรับรู้ รับฟังถ้อยค าที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นครูผู้สอนจึง
ควรอบรม ให้ความรู้แก้ผู้เรียนเพื่อปูองปรามไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย หรือพฤติกรรม
เลียนแบบอีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาควรมีมาตรการในการปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์
ดังกล่าว 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         1)  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปิบัติงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีการวางระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจน มีปฏิทิน
การนิเทศและด าเนินการตามปฏิทินอย่างต่อเนื่อง การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาควรเปรียบเทียบกับเปูาหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เพื่อให้ทราบสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ตรวจสอบผลส าเร็จของงาน และมีข้อมูลประกอบการวางแผนปรับปรุง พัฒนาให้บรรลุ
เปูาหมายตามแผน 
         2) สถานศึกษาควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย การเพิ่มแสงสว่างภายในห้องเรียน การ
จัดหาฝาครอบปลั๊กไฟ การปรับปรุงระบบการระบายอากาศในห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อ
ระบายน้ าและวางแผนการปรับขยายห้องเรียนหรือเพิ่มจ านวนห้องเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนและ
เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   เน่ืองจากเกณฑ์การประเมินพัฒนาการบางส่วนเป็นนามธรรมมากกว่าเป็นรูปธรรม จึงท าให้
ครูบางส่วนยังไม่สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
เด็กได้อย่างชัดเจน ดังนั้นครูควรได้รับการอบรมพัฒนา เพื่อเติมเต็มในเรื่องการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ตามวัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดย
การน าแนวทางการประเมินตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
เด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 

 สภาพปัญหา  
 1. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และใกล้สถานที่ส าคัญต่าง ๆ ส่งผลให้การจราจรติดขัดและท า
 ให้มีมลพิษทางอากาศและทางเสียง 
 2. โรงเรียนมีพื้นที่จ ากัด ไม่รองรับการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของนักเรียนทั้งโรงเรียน 
 3. ขาดแคลนครูวิชาเอก การงานอาชีพ สังคมศึกษา และนาฏศิลป ์
 4. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ตระหนักในการดูแล เรื่อง การรับประทานอาหารของบุตรหลานให้ถูก
 หลักโภชนาการ 
 5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท างานนอกบ้าน ทั้งบิดา มารดา ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
 และปัญหาการจราจร ท าให้มีเวลาน้อยในการดูแล อบรมบ่มนิสัยบุตรอย่างใกล้ชิด 

 จุดเด่น  
 1. โรงเรียนเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ High scope ของส านักงานเขตพื้นที่
 การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. มีแหล่งเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีในห้องเรียนเหมาะสม มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ส่งเสริมการ
 เรียนรู้ของผู้เรียน 
 3. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบชัดเจน มีคุณภาพ น าไปเป็นแบบอย่างได้ 
 4. ครูมีความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ 
 5. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สืบต่อกันมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน 
 6. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 7. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียนชั้น
 ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ และมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 50 
 ทุกวิชา มีคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นอันดับที่ 1 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 กรุงเทพมหานคร เป็นเวลายาวนานถึง 11 ปี 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการทดสอบระดับชาติ
 ให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะ ในศตวรรษที่ 21 
 ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษา 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน
 ทุกระดับชั้น 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาเรื่อง การเขียนเรื่องตามจิตนาการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 5. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
 ชีวิตประจ าวัน 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความ
 รับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 
 7. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
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 14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 

     สภาพปัญหา  
  1.  ที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ติดถนนทั้งถนนใหญ่ ถนนสายเล็ก และทางด่วนท าให้มีมลพิษ
ทาง  อากาศพอประมาณและมีมลพิษทางเสียงในการเรียนชั้น 4 ของอาคาร 
  2.  การได้รับการสนับสนุนด้านอัตราก าลังครูและงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ 
  เพียงพอกับความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา 
  3.  ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้น้อย  มีการศึกษาต่ ากว่าระดับอนุปริญญา  ส่งผลกระทบต่อ
  การให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียน 
  4.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท างานนอกบ้านทั้งบิดา มารดา ประกอบกับสถานการณ์ทาง 
  เศรษฐกิจ สังคมและการจราจร ท าให้ไม่มีเวลาดูแลและอบรมบ่มนิสัยเด็กอย่างใกล้ชิด 

      จุดเด่น  
  1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่ดี  มีสุนทรียภาพ เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เรียนที่
  ดีของสถานศึกษาและมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ใฝุรู้ ใฝุเรียน มีความสามารถใน
  การคิด และมีทักษะชีวิต 
  2.  สถานศึกษาสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ ตามวิสัยทัศน์ และสามารถบรรลุตาม
  จุดเน้นจุดเด่น  ตลอดจนผลการด าเนินโครงการพิเศษสร้างประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดี
  ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
  3.  คณะผู้บริหารเป็นทีมงานที่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ านวยการมีความรอบรู้ด้าน
  การบริหารจัดการอย่างดียิ่ง  มีความสามารถในการบริหารด้านวิชาการ  งบประมาณ   
  บุคลากร  และบริหารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  คณะกรรมการสถานศึกษามีความเป็นเอกภาพ  มีความรู้ความสามารถอย่าง 
  หลากหลายได้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในลักษณะร่วมวางแผน ร่มคิด ร่วมท า ร่วม 
  ตรวจสอบและให้งบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ แก่สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
  5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดการเรียน 
  การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ 
  ธรรมชาติวิชาและปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผลการประเมิน 
  6.  สถานศึกษามีการประเมินตนเองอย่างต่อเน่ืองและมีพัฒนาการที่ดี 

      จุดที่ควรพัฒนา 
  1.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  2.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  3.  ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนและน าผลการประเมินไปพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
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15 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6, ม.1-6)  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3 
ขี้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 
138 - - - 1 6 5 8 11

8 
131 94.93 

2. คณิตศาสตร ์
138 - - 1 2 4 8 3 12

0 
131 94.93 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
138 - - - - 2 1 6 12

9 
136 98.55 

4. สังคมศึกษาฯ 
138 - - - - - 1 8 12

9 
138 100.00 

5. ประวัติศาสตร์ 
138 - - - 1 3 5 14 11

5 
134 97.10 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 
138 - - - - - 5 4 12

9 
138 100.00 

7. ศิลปะ 
138 - - - - - 4 7 12

7 
138 100.00 

8. การงานอาชีพ 
138 - - - - - 5 9 12

4 
138 100.00 

9. ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

138 - - 3 2 6 8 12 
10
7 

127 92.03 

10. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
ภาษาไทย) 

138 - - - - 8 10 10 
11
0 

130 94.20 

11. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง) 

138 - - - - 1 6 15 
11
6 

137 99.28 

12. รายวิชาเพิ่มเติม 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 

138 - - - 
2 6 10 28 92 130 94.20 

13. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 

138 - - - - 2 11 21 
10
4 

136 98.55 

 
                           จ านวนร้อยละของนักเรียนรวมทุกรายวิชาที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป      97.21 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 1 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูต้่่ากว่าระดับ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูร้ะดับ 3 ขึน้ไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3 
ขี้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 
145 - 2 1 6 6 8 11 10

1 
130 89.66 

2. คณิตศาสตร ์
145 - - - 3 8 12 17 10

5 
134 92.41 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 145 - - 4 6 7 16 27 85 128 88.28 

4. สังคมศึกษาฯ 
145 - 1 - 4 5 8 17 11

0 
135 93.10 

5. ประวัติศาสตร์ 145 - 9 3 10 16 19 34 54 107 73.79 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 
145 - - 2 1 8 9 18 10

7 
134 92.41 

7. ศิลปะ 145 - - - - - 25 23 97 145 100.00 

8. การงานอาชีพ 
145 - - - 3 3 4 21 11

4 
139 95.86 

9. ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

145 - 8 5 13 11 13 17 78 108 74.48 

10. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง) 

145 - 2 4 - 7 7 13 
11
2 

132 91.03 

11. รายวิชาเพิ่มเติม 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 

145 - 2 15 18 25 16 16 53 85 58.62 

12. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ 
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 

145 - 4 3 4 11 10 12 
10
1 

123 84.83 

13. รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน) 
145 - 1 2 - 5 6 7 

12
4 

137 94.48 

 
 

จ านวนร้อยละของนักเรียนรวมทุกรายวิชาที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป      86.84 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 2 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูต้่่ากว่าระดับ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูร้ะดับ 3 ขึน้ไป 



๕๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3 
ขี้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 142 - - 4 8 13 20 15 82 117 82.39 
2. คณิตศาสตร ์ 142 - 3 3 12 9 26 15 74 115 80.99 
3. วิทยาศาสตร์ 142 - 2 4 14 15 35 24 48 107 75.35 
4. สังคมศึกษาฯ 142 - 3 3 11 13 18 28 66 112 78.87 
5. ประวัติศาสตร์ 142 - 1 3 6 8 17 20 87 124 87.32 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 142 - - - 3 13 38 42 46 126 88.73 
7. ศิลปะ 142 - - - - - 26 24 92 142 100.00 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 142 - - - - 4 12 29 97 138 97.18 
9. ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

142 - 5 7 17 9 16 12 76 104 73.24 

10. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง) 

142 - - - 2 8 4 10 
11
8 

132 92.96 

11. รายวิชาเพิ่มเติม 
(คอมพิวเตอร์) 

142 - - - - 8 36 30 68 134 94.37 

12. รายวิชาเพิ่มเติม 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 

142 - 4 6 13 14 22 18 65 105 73.94 

13.รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 

142 - - - 2 9 19 14 98 131 92.25 

14. รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน) 142 - - - 1 6 11 17 107 135 95.07 
 
 

จ านวนร้อยละของนักเรียนรวมทุกรายวิชาที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป     86.62 
  



๕๔ 
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ร้อ
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ะ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 3 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูต้่่ากว่าระดับ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูร้ะดับ 3 ขึน้ไป 



๕๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3 
ขี้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 146 - - 8 11 10 31 23 63 117 80.14 
2. คณิตศาสตร ์ 146 - 2 9 13 18 22 19 63 104 71.23 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146 - 2 6 11 11 26 29 61 116 79.45 
4. สังคมศึกษาฯ 146 - 4 6 10 10 14 37 65 116 79.45 
5. ประวัติศาสตร์ 146 - 1 6 12 17 28 36 46 110 75.34 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 146 - - - 10 9 13 30 84 127 86.99 
7. ศิลปะ 146 - - - 3 3 25 28 87 140 95.89 

8. การงานอาชีพ 
146 - - - - 6 9 17 11

4 
140 95.89 

9. ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

146 - 13 20 19 4 11 10 69 90 61.64 

10. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง) 

146 - - 1 3 9 12 9 
11
2 

133 91.10 

11. รายวิชาเพิ่มเติม 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 

146 - 27 22 13 14 14 8 48 70 47.95 

12. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 

146 - 7 10 7 14 14 19 75 108 73.97 

13. รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน) 146 - - 1 6 19 18 15 87 120 82.19 
 
 

จ านวนร้อยละของนักเรียนรวมทุกรายวิชาที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป      78.56 
 
 
 



๕๖ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 4 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูต้่่ากว่าระดับ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูร้ะดับ 3 ขึน้ไป 



๕๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3 
ขี้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 160 - 3 8 13 28 28 24 56 108 67.50 
2. คณิตศาสตร ์ 160 - 18 24 17 24 21 11 45 77 48.13 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 - 3 3 28 29 24 34 39 97 60.63 
4. สังคมศึกษาฯ 160 - 2 8 14 30 29 33 44 106 66.25 
5. ประวัติศาสตร์ 160 - 4 15 21 29 30 30 31 91 56.88 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 160 - - 1 1 11 45 58 44 147 91.88 
7. ศิลปะ 160 - - - - - 36 34 90 160 100.00 

8. การงานอาชีพ 160 - - - 1 1 4 9 
14
5 158 98.75 

9. ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

160 - 22 20 14 10 7 13 74 94 58.75 

10. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง) 

160 - - - 1 5 7 10 
13
7 

154 96.25 

11. รายวิชาเพิ่มเติม 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 

160 - 23 29 15 15 19 13 46 78 48.75 

12. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 

160 - 23 13 22 21 16 8 57 81 50.63 

13. รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน) 
160 - - 2 6 7 15 11 

11
9 

145 90.63 

 
 

จ านวนร้อยละของนักเรียนรวมทุกรายวิชาที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป     71.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 5 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูต้่่ากว่าระดับ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูร้ะดับ 3 ขึน้ไป 



๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3 
ขี้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 156 - 2 4 9 19 21 32 69 122 78.21 
2. คณิตศาสตร ์ 156 - 2 8 14 22 18 23 69 110 70.51 
3. วิทยาศาสตร์ 156 - - - 4 10 36 24 82 142 91.03 
4. สังคมศึกษาฯ 156 - - 1 5 7 31 30 82 143 91.67 
5. ประวัติศาสตร์ 156 - - - 7 12 27 25 85 137 87.82 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 156 - - - 1 20 44 46 45 135 86.54 

7. ศิลปะ 156 - - - - - 18 27 
11
1 156 100.00 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 156 - - - 1 1 3 5 
14
6 154 98.72 

9. ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

156 - 15 9 19 11 13 13 76 102 65.38 

10. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง) 

156 - - - - - 3 - 
15
3 

156 100.00 

11. รายวิชาเพิ่มเติม 
(คอมพิวเตอร์) 

156 - 1 3 5 5 8 25 
10
9 

142 91.03 

12. รายวิชาเพิ่มเติม 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 

156 - 27 23 22 17 17 9 41 67 42.95 

13. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 

156 - 1 4 11 12 22 12 94 128 82.05 

14. รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน) 
156 - 1 2 9 10 19 15 

10
0 

134 85.90 

15. รายวิชาเพิ่มเติม (IS) 
156 - 1 1 1 4 11 14 

12
7 

149 95.51 

 
 

จ านวนร้อยละของนักเรียนรวมทุกรายวิชาที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป      84.49 
 
 
 
 
 



๖๐ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 6 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูต้่่ากว่าระดับ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูร้ะดับ 3 ขึน้ไป 



๖๑ 

 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (จ านวน 142  คน) 

ความสามารถ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้ เฉลี่ยร้อยละ 

จ านวนและร้อยละนักเรียน    
ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

ด้านภาษาไทย 100 65.65 65.65 104 (73.24) 
ด้านคณิตศาสตร์ 100 63.50 63.50 93 (65.49) 

รวมคะแนน 200 64.58 64.58 105 (73.94) 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน  64.58 64.58  
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพื้นที่  58.29 58.29  
ค่าเฉลี่ยร้อยละของประเทศ  45.70 45.70  
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
( National test : NT ) 

ด้านภาษา 

ด้านคณิตศาสตร์ 

รวมคะแนน 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพื้นที่ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของประเทศ 



๖๒ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (จ านวน 156  คน) 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

ภาษาไทย 156 64.93 11.34 64.93 132 (84.61) 
คณิตศาสตร ์ 156 52.21 21.42 52.21 114 (73.07) 
วิทยาศาสตร์ 156 54.02 18.35 54.02 123 (78.84) 
ภาษาอังกฤษ 156 59.85 27.07 59.85 104 (66.66) 

รวมเฉล่ีย  57.75    
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน ( O - Net ) ปี

การศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ 

รวมเฉลี่ย 



๖๓ 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

สาระวิชา 
จ านวน 

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย   
ร้อยละ 

จ านวน (ร้อยละ) ของนกัเรียนที่ได้ในระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

การอ่าน 
ออกเสียง 

136 80.73 13.78 80.73 12 (8.82) 7 (5.14) 
13 

(9.55) 
104 

(76.47) 
การอ่าน 
รู้เรื่อง 

136 80.26 10.93 80.26 4 (2.94) 
12 

(8.82) 
20 

(14.70) 
100 

(73.52) 
รวม 2  
สมรรถนะ 

136 80.49 23.82 80.49 11 (8.08) 6 (4.41) 
16 

(11.76) 
103 

(75.73) 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

การอา่นออกเสียง 

การอา่นรูเ้รื่อง 

รวม 2 สมรรถนะ 



๖๔ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระวิชา 
จ านวน คะแนน 

ส่วน
เบ่ียงเบน 

เฉลี่ย จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ในระดับ 

คน เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ภาษาไทย 145 38.73 6.36 77.46 0.00 4.83 28.28 66.90 

คณิตศาสตร์ 145 36.83 7.77 73.66 0.00 7.59 42.07 50.34 

วิทยาศาสตร์ 145 41.17 6.57 82.34 0.00 1.38 24.14 74.48 

ภาษาอังกฤษ 145 39.90 10.55 79.81 0.69 11.03 20.00 68.28 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

คะแนนเฉลี่ย 



๖๕ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สาระวิชา 
จ านวน คะแนน 

ส่วน
เบ่ียงเบน 

เฉลี่ย จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ในระดับ 

คน เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ภาษาไทย 146 65.26 20.42 65.26 2.76 20.69 31.72 45.52 

คณิตศาสตร์ 146 45.69 19.13 45.69 14.38 45.89 29.45 10.27 

วิทยาศาสตร์ 146 47.96 16.90 47.96 5.48 48.63 36.99 8.90 

ภาษาอังกฤษ 146 52.22 29.61 52.22 26.21 26.90 16.55 31.03 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

คะแนนเฉลี่ย 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สาระวิชา 
จ านวน คะแนน 

ส่วน
เบ่ียงเบน 

เฉลี่ย จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ในระดับ 

คน เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ภาษาไทย 160 59.90 27.90 59.90 2.50 25.63 50.00 21.88 

คณิตศาสตร์ 160 44.13 20.35 44.13 17.50 48.13 23.75 10.63 

วิทยาศาสตร์ 160 52.39 16.63 52.39 4.38 41.25 46.88 7.50 

ภาษาอังกฤษ 160 52.93 28.81 52.93 21.25 28.75 14.38 35.63 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

คะแนนเฉลี่ย 



๖๗ 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนกัเรียนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 138 120 11 7 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 145 143 2 - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 142 106 30 6 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 146 101 45 - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 160 73 81 6 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 156 96 59 1 - 

รวม 887 639 228 20 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 72.04 25.71 2.25 - 
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  ผลการประเมนิการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ)  ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 138 86 35 17 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 145 94 46 5 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 142 86 45 11 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 146 87 54 5 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 160 75 77 8 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 156 91 64 1 - 

รวม 887 519 321 47 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 58.51 36.19 5.30 - 
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 

ดีเย่ียม 

ดี 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนกัเรียนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 138 138  (100)                                                                                                      - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 145 145  (100) - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 142 142  (100) - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 146 146  (100)                                                    - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 160 157  (100) - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 156 156  (100) - 

รวม 887 887                                                                                                                - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100.00 - 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ผ่าน(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน(ร้อยละ) 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนกัเรียนตามสมรรถส าคัญ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 887 604 256 27 - 
2. ด้านความสามารถในการคิด 887 593 261 33 - 
3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 887 588 261 38 - 
4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 887 644 221 22 - 
5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 887 694 186 7 - 

รวม 887 625 237 25 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 70.46 26.72 2.82 - 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ยอดเย่ียม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ยอดเย่ียม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ยอดเย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคดิพื้นฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได ้

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 

  

 1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

- จัดกิจกรรมการออกก าลงักายในช่วงเช้า หรือกจิกรรมประจ าสัปดาห์แต่ละระดับชั้น เพื่อลด
ภาวะโรคอว้นในเด็ก 

- จัดให้มีระบบการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กด้วยการชั่งน้ าหนัก วัดสว่นสูง และบันทึกภาวะ
โภชนาการ บันทึกรายงานพัฒนาการ เพื่อติดตามสภาวะโภชนาการ และจัดท าแบบบันทึก
รายงานดื่มนมฟลูออไรด ์

- การจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน ในแต่ละวันเด็กได้รับประทานอาหารครบหลัก 5 หมู่ การ
รับประทานอาหารว่าง โดยดื่มนมสดรสจืด ขนมไทย ขนมปัง หรือผลไม้ตามฤดูกาล 

- การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กทุกคนได้ออกก าลังกายกลางแจ้ง เล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่น
สนามทุกวัน จัดสนามที่เป็นพื้นยางเพื่อปูองกันอันตราย จัดที่เล่นน้ า เล่นทราย  บทบาทสมมุติ 
แสดงท่าทางประกอบเพลง 

- มีการตรวจสุขภาพเด็กและบันทึกผลการตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์ โดยครูประจ าชั้น 
- จัดบริการน้ าดื่มที่สะอาดและทั่วถึง ก าหนดช่วงเวลาในการดื่มน้ า หรือตามความต้องการของเดก็ 
- จัดบริเวณและสถานที่นอนหลับพักผ่อนเวลากลางวันในสถานที่อากาศถ่ายเท เปิดเพลงให้เด็กฟัง

ขณะนอนพักผ่อน หลังรับประทานอาหารกลางวัน 
- จัดโครงการครอบครวัผูกพันสร้างสรรคพ์ัฒนาการที่ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการท ากิจกรรมร่วมกับ

ครอบครัว 



๗๒ 

 

- จัดโครงการปฐมวัยดูด ีชวีีมีสุข ให้เด็กๆและผู้ปกครองมีส่วนรว่มกันโดยการหันมาใส่ใจในเรื่อง
ของสุขภาพ และความปลอดภัยรอบตัวเดก็ 

- มีศูนย์สาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ มาตรวจสุขภาพ ให้ความรู้และคัดกรองเด็ก 
  ผลการพัฒนา เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้มาตรฐานที่ 1.1  ในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

- จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารถึงเรื่องราว ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง               
โดยถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดและผลงาน เช่น การเล่านิทานประกอบสื่อ การร้องเพลง
ประกอบท่าทาง การเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะ การท าหนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่ การเล่น
บทบาทสมมติ  เป็นต้น  

- จัดสิ่งแวดล้อม “สวนรักธรรมชาติ, การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach), 
โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ , โครงการมารยาทไทยไหว้สวยยิ้มใสใส่ใจ
วัฒนธรรม, โครงการสวนหนังสือ,บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อปลูกฝังและปลูกจิตส านึก รัก
ธรรมชาติ รวมถึงฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อแวดล้อมที่อยู่ในโรงเรียน และน ากลับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง 

- โครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง (หนูน้อยนักประดิษฐ์), โครงการมารยาทไทยไหว้สวยยิ้มใส
ใส่ใจวัฒนธรรม, โครงการปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข, โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ, 
โครงการบล็อก บล็อก น็อค ฝุุนพิษ, โครงการ STEM สู่ STEAM “รักชีวิต ลดมลพิษ ด้วย 
STEM”, โครงการโรงเรียน บ้าน ประสานการเรียนรู้ 

- การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นความอิสระในการคิด มีจินตนาการ โดยแต่ละ
วัน จะจัดงานศิลปะให้เลือกท าตามความสนใจและความสามารถของเด็ก เช่น งานวาดภาพสี
เทียน สีน้ า งานประเภทฉีก-ตัด-ปะ งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ งานร้อยต่างๆ งานปั้น และ
ประเภทของการท างานกลุ่ม/งานเดี่ยว ร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

- การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสได้แสดงออก                              
อย่างอิสระในการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความสุนทรี และมี
ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงต่างๆ 

- จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ กิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง 
- ปรับพฤติกรรมเด็ก โดยใช้การเสริมแรงเชิงบวก 
- วิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และส่งเสริมการกล้าแสดงออก 
- สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

  ผลการพัฒนา เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้                     
มาตรฐานที่ 1.2 ในระดับ ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

- การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่โรงเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญอื่นๆ จัดเรื่อง
ที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันท าบุญประจ าปีของ
โรงเรียน 

- จัดกิจกรรมโดยยึดและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง จัด
ประสบการณ์เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของน้ า และรณรงค์การใช้น้ าอย่างคุ้มค่า 

- จัดโครงการมารยาทไทย กิจกรรมในโครงการส่งเสริมและฝึกทักษะมารยาท การแสดงความ
เคารพที่ถูกวธิีและร่วมกจิกรรมโครงการมารยาทไทย  

- จัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรม จัดประสบการณ์ให้เด็กเล่นร่วมกัน เพื่อสร้างลักษณะนิสัย
การเอื้อเฟื้อแบ่งปัน การเล่นแล้วเก็บของเข้าที่ ฝึกการรับผิดชอบจัดประสบการณ์ การเล่า
นิทานคุณธรรมปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

- จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมสวดมนต์พร้อมกัน ช่วงเวลากิจกรรมยาม
เช้า 

- จัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับผู้ปกครองโดยใช้สารสัมพันธ์เป็นสื่อ 
- จัดให้เด็กทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียน เช่น รับผิดชอบจัดเตรียม

เครื่องมือในกิจกรรมศิลปะ หน้าที่เวรจัดเก็บของใช้ 
- ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยรณรงค์ให้เด็กแต่งชุดไทยและฝึกมารยาทไทยทุกวัน

พฤหสับดี และในวันส าคัญทางศาสนา  
 ผลการพัฒนา  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม                             
มาตรฐานที่ 1.3  ในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

- จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มุ่งเน้นฝึกทักษะการคิด ครูใช้ค าถามปลายเปิด จัดท าแผนผัง
ความคิด (Web) ดังปรากฏในแผนการจัดประสบการณ์ทุกระดับชั้น 

- จัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติโดยการสังเกต ส ารวจ ทดลอง เพื่อฝึกให้เด็กบอกคุณสมบัติของสิ่ง
ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม ในโครงการบ้านวิทยาศาสตรน์้อย โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่าน STEM 
สู่ STEAM ระดับชั้นปฐมวัย จัดรูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรม
การประกอบอาหาร เป็นต้น 

- จัดโครงการบล็อก บล็อก บล็อก น็อคฝุุนพิษ โดยศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการเล่นบล็อก โดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ 
ทบทวนแบบร่วมมือร่วมใจ 

- จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น สวนรักษ์ธรรมชาติ, บ่อน้ า บ่อทราย
, พืชผักสวนครัว, สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
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- จัดโครงการรอยเชื่อมต่อ โรงเรียน – บ้าน ประสานการพัฒนาพาลูกรักสู่ระดับประถม เพื่อ
เตรียมเด็กในวิชาภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม 

- จัดกิจกรรมเกมการศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
  ผลการพัฒนา เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้มาตรฐานที่ 1.4  ในระดับยอดเยี่ยม 

2.หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กจิกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพของเด็ก ดังนี้ 

2.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

- บันทึกภาวะโภชนาการ  
- แบบบันทึกรายงานดื่มนมฟลูออไรด ์
- แบบบันทึกส่วนสูงและน้ าหนัก 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- รายงานพัฒนาการเด็ก 
- สมุดบันทึกสุขภาพประจ าตัวเด็ก 
- โครงการครอบครัวผูกพนัสร้างสรรค์  
- โครงการปฐมวัยดดูี ชวีีมสีุข 
- บันทึกผลการจดักิจกรรม เคลื่อนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมกลางแจ้ง  
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- อบ.01, อบ.02, อบ.03 
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
- ซ้อมหนีไฟประจ าปีการศกึษา 2562 

2.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- สมุดประจ าตัวนักเรียน 
- สมุดพัฒนาการ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 6 กิจกรรม 
- แฟูมสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) 
- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงการ (Project Approach) 
- โครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง (หนูน้อยนักประดิษฐ์) 
- โครงการมารยาทไทยไหว้สวยยิ้มใสใส่ใจวัฒนธรรม 
- โครงการปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข 
- โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ “นิยมไทย” ครั้งที่ 19 
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- โครงการบล็อก บล็อก น็อค ฝุุนพิษ 
- โครงการ STEM สู่ STEAM “รักชีวิต ลดมลพิษ ด้วย STEM” ระดับปฐมวัย 
- โครงการโรงเรียน บ้าน ประสานการเรียนรู้ 
- โครงการห้องสวนหนังสือ 
- วิจัยในชั้นเรียน 

2.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

- กิจวัตรประจ าวันของเด็ก 
- จัดให้มุ่มเล่นในห้องให้เด็กเล่นร่วมกันทุกวัน /จัดมุมประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโป 

(HighScope) 
- แบบบันทึกค าพูด 
- โครงการมารยาทไทย  
- โครงการหนูน้อยเศรษฐกจิพอเพียง 
- โครงการห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัย การยืม คืนหนังสือในห้องเรียนและห้องสมุด 

2.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคดิพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้

- โครงการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
- โครงการการจดัการเรียนรู้ผ่าน STEM สู่ STEAM ระดับชั้นปฐมวัย 
- โครงการบล็อก บล็อก บล็อก น็อคฝุุนพิษ 
- โครงการห้องสวนหนังสือระดับปฐมวัย 
- โครงการหนูน้อยเศรษฐกจิพอเพียง (ปฐมวัย) 
- โครงการครอบครัวผูกพนั สร้างสรรคพ์ัฒนาการ (นิยมไทย) ครั้งที่ 19 
- โครงการเชื่อมต่อการจัดการศกึษาระดับปฐมวัยกบัระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- โครงการการจดัสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- อบ.01, อบ.02, อบ.03 
- จัดท าวิจัยในชั้นเรียนในพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก 

3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

3.1 จุดเด่น 

- พัฒนาการดา้นร่างกายมโีครงการที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

- พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ มีการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย ให้โอกาสเด็กๆ ได้แสดง
ความสามารถอย่างอิสระได้มากขึ้น ท าให้เด็กๆ มีความสนใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และจัด
กิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเด็กมีความกล้าแสดงออกทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้
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อย่างดี และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในครอบครัวได้มากขึ้น 

- พัฒนาการดา้นสังคม เดก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างเพื่อนและครูที่ดี และเดก็มีพัฒนาการดา้น
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 

- พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่หลากหลาย และมี
การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับนักเรียน 

3.2 จุดควรพัฒนา 
- พัฒนาการดา้นร่างกายกลุ่มเปูาหมายของประชากรในแต่ละปีการศึกษาแตกตา่งกันส่งผลให้

ข้อมูลโภชนาการเดก็แตกต่างกัน และผู้ปกครองขาดความตระหนักและดแูลสุขภาวะของเด็กใน
การบริโภคอาหารของเดก็ 

- พัฒนาการดา้นสังคม การเลี้ยงดูเด็กในสังคมปัจจบุันที่ใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงดูเด็กจากที่บ้าน 
ส่งผลให้เด็กขาดปฏิสัมพนัธ์กับผู้อื่น 

 

4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- พัฒนาการดา้นร่างกายควรจดัโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกอาหารให้เด็ก
บริโภคในแต่ละวันอย่างถูกวิธีและส่งเสริมให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ 

- พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
โดยมีกิจกรรมยามเช้าให้กับเด็กๆ ได้แสดงความสามารถ เช่น การเล่านิทาน, การเล่าข่าว, การ
ร้องเพลง, การเต้นประกอบเพลง หรือแสดงความสามารถเฉพาะตัวให้กับเพื่อนๆ ได้ชมในวันเข้า
ประชุมอนุบาลแต่ละระดับชั้น 

- พัฒนาการดา้นสังคม ควรมีจัดกจิกรรมให้เด็กได้รบัผิดชอบงานส่วนรวมในชั้นและในโรงเรียน 
โดยเฉพาะในเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และจัดกจิกรรมศิลปะแบบร่วมมือ 

- พัฒนาการดา้นสติปัญญา โรงเรียนควรจดักิจกรรมส่งเสริมเด็กด้านทักษะทางภาษาไทย 
สอดคล้องกับระดับประถมศึกษา และจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตาม
มาตรฐานของ สสวท. โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนรว่ม ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

 มาตรฐานที่ 2.1  มีหลกัสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- จัดตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร/ปรับหลักสูตร น าหลักสูตรเสนอผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการ
สถานศึกษาตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2562 มีการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการฝุายต่างๆ มีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายลักษณะ
อย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการน าข้อมูลและผลการ
ประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงหลักสูตร และแผนการจัดการศึกษาอยู่เสมอ 

- โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง
ร่วมกันท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถเสนอแนววิธีการพัฒนาโรงเรียน 

- โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย การส่งอบรมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และการจัดนิเทศภายในด้วยวิธีการต่างๆ 

- โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นมาตรฐานสากลพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการท า
สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถ่ินและมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ 

- โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.กทม. ในการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช........ 
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- โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนศูนย์
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)  

- โรงเรียนมีโครงสร้างบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัยและจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้ครูน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน 

- มีการจัดท าข้อมูลสาระสนเทศข่าวสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ ผ่านเว็บ
ไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ (www.abss.ac.th/Anubansamsen) 
และFacebook ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

- การจัดท าโครงการพิเศษ ที่น าผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการพัฒนา เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้มาตรฐานที่ 2.1  ในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

- ผู้บริหาร / หัวหน้าปฐมวยั มีการนิเทศ เย่ียมห้องเรียน 
- จัดประชุมครูปฐมวัย เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่างน้อย

เดือนละ  1 ครั้ง 
- ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
 ผลการพัฒนา ครูมีความเพียงพอกับชั้นเรียน  มาตรฐานที่ 2.2  ในระดบั  ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการอบรมปฏิบัติการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน น าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์สู่เพื่อนร่วมงานในรูปแบบการบรรยาย สาธิต 
หรือฝึกปฏิบัติจริง ในการประชุมครูประจ าเดือน  

- จัดประชุมครูปฐมวัย เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาและท าวิจัยพัฒนา การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน อย่างน้อยปีละ  1 
ครั้ง 

- ครูมีการน าผลการประเมนิมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรยีนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องหน่วยการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
- ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกบัหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจากการเป็นวิทยากร 
- การอบรม/ประชุม/สัมมนา 
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 ผลการพัฒนา ครูมีความเชียวชาญในดา้นการจดัประสบการณ์ส่งเสริมพฒันาการเด็กได้เหมาะสม
ตามวัยมาตรฐานที ่2.3  ในระดับ  ยอดเย่ียม 

 

มาตรฐานที่ 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และพอเพียง 

- จัดโครงการการเรียนรู้กบัแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เล่นน้ าเล่นทราย เพื่อการเรียนรู้ 
- จัดให้ส ารวจสถานที่แหลง่การเรียน เพื่อศึกษาข้อมูลเป็นแผนพัฒนา 
- โรงเรียนมีเครือข่ายที่ประกอบด้วยสถาบันทางการศึกษารัฐและเอกชน มหีน่วยงานเครือข่ายใน

ชั้นเรียน ชุมชนท้องถิ่น บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเรียนรู ้
- โรงเรียนเป็นสถานศึกษาฝึกนิสิตปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สวนสุนันทา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ฯลฯ 
- จัดโครงการโรงเรียน – บ้าน ประสานการเรียน 
ผลการพัฒนา จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสื่อเพื่อการเรียนอย่างเพียงพอมาตรฐานที่ 2.4 ใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 2.5  จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

- ครูจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
- จัดโครงการการเรียนรู้กบัแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ที่เล่นน้ า/เล่นทราย เพื่อการเรียนรู ้
- จัดท าแผนการจดัประสบการณ ์ปูายนิเทศประจ าหน่วย แผ่นพับสารสัมพนัธ์ 
- จัดให้ส ารวจสถานที่แหลง่การเรียนรู ้เพื่อศึกษาข้อมูลเป็นแผนพัฒนา 
- โรงเรียนมีเครือข่ายที่ประกอบด้วยสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน มีองค์กร หน่วยงาน 

เครือข่ายในชั้นเรียน ชุมชนท้องถิ่น บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเรียนรู้ 
- การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการ

ครอบครัวผูกพัน สร้างสรรค์พัฒนาการ โครงการ Project Approach โครงการปฐมวัยดูดี ชีวีมี
สุข  

- โรงเรียนเป็นสถานศึกษาฝึกนิสิตปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฎ         
สวนสุนันทา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ฯลฯ 

  ผลการพัฒนา โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ส าหรับครูได้ มาตรฐานที ่2.5  ในระดับ ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการอบรมประชุมปฏิบัติการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดประสบการณ์สู่เพื่อนร่วมงานในรูปแบบการบรรยาย 
สาธิต หรือฝึกปฏิบัติจริง ในการประชุมครูประจ าเดือนของโรงเรียนทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของ
เดือน 

- จัดประชุมครูปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษา และท าวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้ เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องหน่วยการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
- โรงเรียนให้ขวัญ และก าลังใจครูและบุคลากรในโอกาสพิเศษต่างๆ 
- โรงเรียนน าครูไปศึกษาดูงานทั้งใน และนอกประเทศ ปีละ 1 ครั้ง 
- ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกับผู้ปกครอง 
- ครูจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
- ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน  
- ครูมีการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้

ที่ดีร่วมกันระหว่างครุและผู้ปกครอง 
- ครูมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือ พัฒนาเด็กร่วมกันตลอดปีการศึกษา 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจากการเป็นวิทยากร 
- การอบรม/ ประชุม/ สัมมนา 
- การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการ

ครอบครัวผูกพัน สร้างสรรค์พัฒนาการ โครงการปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข โครงการบ้านประสานการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ ฯลฯ 

  ผลการพัฒนา สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม                   
มาตรฐานที่ 2.6 ในระดับยอดเยี่ยม 
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2.หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยจัดกิจกรรม เพือ่ส่งเสริมกระบวนการบรหิารและการจัดการดังนี้ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

- หลักสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวัย พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
- หลักสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวัย พ.ศ.2560  
- หลักสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวัย พุทธศักราช……. 
- หลักสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
- หลักสูตรมาตรฐานสากล พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- รายงานผลการใช้หลักสตูร พ.ศ.2562 
- วิจัยผลการใช้หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช……. 
- ผลการวิจัยการทดลองการใช้หลักสตูรพุทธศักราช......... 
- แผนพัฒนาการจัดการศกึษา 2559-2564 
- รายงานผลการสรุปโครงการปี พ.ศ.2562 
- บันทึกการประชุม 
- แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกหลังการสอน 
- เอกสารบันทึกการศึกษาดูงานของสถาบันต่าง ๆ  
- บัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภณัฑ์ เอกสารการจัดซื้อจดัจ้าง 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานสรุปโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรคพ์ัฒนาการ 
- รายงานสรุปโครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง  
- รายงานโครงการสุขภาพดีมีพลานามัย 
- ทะเบียนสื่อแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
- สนามเด็กเล่น / ที่เล่นน้ าเล่นทราย 
- สวนรักษ์ธรรมชาต ิ/ สวนพืชผักสวนครัว 
- ห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัย 
- ห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการ 



๘๒ 

 

- เว็บไซด์โรงเรียนและเว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
(www.abss.ac.th/Anubansamsen) 

 

 

 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน 

- เข้ารับการอบรมการพัฒนาการจัดการศกึษาเด็กปฐมวัย/ การจัดท าหลักสูตรและวิจัยในชั้น
เรียน / โครงการการจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิไฮสโคป/ การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท า
หลักสูตรขับเคลื่อนการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับวทิยากรแกนน า/ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย/ การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ
ทางไกล และระบบออนไลน์ การจัดประสบการณก์ารเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

- สนับสนุน  สร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศกึษาปฐมวัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
- โครงการโรงเรียนศูนยพ์ฒันาการจัดการศกึษาปฐมวัยตามแนวคดิไฮสโคป (HighScope)  
- ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ / ประชุมประจ าเดือน 
- จัดโครงการนิเทศชั้นเรียน 

 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ 

- เข้ารับการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย/ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ไฮสโคป/ การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าหลักสูตรขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ส าหรับวิทยากรแกนน า/ การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมวิทยาศาสตร์การค านวณ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย/ การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล และระบบ
ออนไลน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)/ การ
อบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต)/ การอบรมเชิงปฏิบัติ สอนเด็กปฐมวัยแบบ Active Learning หัวใจคือ 
“การบูรณาการ” 

- ครูจัดท า ID Plan รายบุคคล 
- โครงการภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย ( Learning Phonics ) 
- ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ / ประชุมประจ าเดือน 
- จัดโครงการนิเทศชั้นเรียน 
- ครูท าแผนการจดัประสบการณ ์และวิจัยในชั้นเรียนทุกห้อง 
- คณะครูเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน  และหน่วยงานภายนอก 
- ครูจัดท าสมุดบันทึกพัฒนาการเดก็ และแฟูมสะสมผลงานเป็นรายบุคคล 
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2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู ้ อย่างปลอดภัย  และพอเพียง 

- โครงการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
- โครงการการจดัการเรียนรู้ผ่าน STEM สู่ STEAM ระดับชั้นปฐมวัย 
- โครงการบล็อก บล็อก บล็อก น็อคฝุุนพิษ 
- โครงการห้องสวนหนังสือระดับปฐมวัย 
- โครงการหนูน้อยเศรษฐกจิพอเพียง (หนูน้อยนักประดิษฐ์) 
- โครงการครอบครัวผูกพนั สร้างสรรคพ์ัฒนาการ (นิยมไทย) ครั้งที่ 19 
- โครงการเชื่อมต่อการจัดการศกึษาระดับปฐมวัยกบัระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- โครงการการจดัสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
- มุมเล่นในชั้นเรียน 
- แฟูมบุคลากร 
- สารสัมพันธ ์
- ปูายนิเทศจัดกิจกรรม 
- เรียนรู้สู่โลกกล้าง 
- แบบบันทึกการศึกษาดูงานจากภายนอก 

2.5  จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจดัประสบการณ ์

- สื่อเทคโนโลยีในห้องเรียน 
- เว็บไซด์โรงเรียนและเว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ   
- (www.abss.ac.th/Anubansamsen) 
- บุคคลภายนอกเข้าศึกษาดูงาน 
- เอกสารการจดัซื้อสื่อวัสดุ – อุปกรณ ์
- ทะเบียนสื่อแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- ภาพถ่ายสื่อตามมุมการจดัประสบการณ ์
- บันทึกการผลิตสือ่ 
- ปูายนิเทศประจ าหน่วย 
- แผ่นพับสารสัมพันธ ์

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนรว่ม 

  โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กจิกรรม ดังนี้ 

- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
- ค าสั่งปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562 

http://www.abss.ac.th/Anubansamsen
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- จัดท าหลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
- ครูท าแผนการจดัประสบการณ ์และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ทุกห้องเรียน 
- ครูท าวิจัยในชั้นเรียนทุกห้องเรียน 
- เข้าโครงการโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการปฐมวัยตามแนวคดิไฮสโคป (HighScope) ร่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
- สถานศึกษาได้รับรางวัล IQA Award 
- ครูได้รับรางวัล ครดูีในดวงใจ ครูดีเด่น ครดูีศรีประถมกรุงเทพ และครูดีไม่มีอบายมุข และแฟูม

ประกาศนียบัตร 
- ครูเข้ารับการอบรมการพฒันาการจัดการศกึษาเดก็ปฐมวัย / การจดัท าหลักสูตร และวิจัยในชั้น

เรียน / โครงการทกัษะสมองเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ (EF) / โครงการ STEM สู่ STEAM ในระดับ
ปฐมวัย 

- ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ/ประชุมประจ าเดือน 
- จัดโครงการนิเทศชั้นเรียน / นิเทศครู 
- คณะครูเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
- ครูจัดท าสมุดบันทึกพัฒนาการเดก็ และแฟูมสะสมผลงานเป็นรายบุคคล 
- สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ 
- โครงการภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย (Learning Phonics) 
- โครงการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
- โครงการบล็อก บล็อก บล็อก น็อคฝุุนพิษ 
-  โครงการห้องสวนหนังสอืระดับปฐมวัย 
-  โครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง (ปฐมวัย) 
-  โครงการครอบครัวผูกพนั สร้างสรรคพ์ัฒนาการ (นิยมไทย) ครั้งที่ 19 
-  โครงการเชื่อมตอ่การจดัการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
-  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในและภายนอก 
- โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอ่นประถมศึกษา ปีการศกึษา 2556 

3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

3.1 จุดเด่น 

- โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยการ
น าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับเด็ก
ทุกชั้นเรียน โรงเรียนไดร้บัการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.กทม. ในการทดลองใช้หลักสูตร
การศกึษาปฐมวัยพทุธศกัราช........ และจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2560 
(ฉบับปรับปรุง 2562)  
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- โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนศูนย์
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)  

- จัดครใูห้เพียงพอกับชั้นเรียน ครูไดร้ับการส่งเสรมิให้ศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท เพื่อน าความรู้
มาพัฒนาและปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจดัประสบการณ ์โรงเรียนส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยการอบรมปฏิบัติการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน น าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์สู่เพื่อนรว่มงานในรูปแบบการบรรยาย สาธิต หรือฝึกปฏิบัตจิริง ในการประชุมครู
ประจ าเดือน  นอกจากนัน้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศกึษาและท าวจิัยพัฒนา การจดัการเรียนรู้ใน 
วิชาที่สอน อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง มกีารน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องหน่วยการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรบัใช้ในการจัดการเรียน
การสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจากการเป็น
วิทยากร 

- การจดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  ส่งเสริมพัฒนาการและเอื้อตอ่การเรียนรู้ของเด็ก 
มีความปลอดภัย มคีวามคงทน มีสื่อที่หลากหลาย เหมาะกับวัยและการเรยีนรู้ของเด็ก 

- โรงเรียนการน าสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กบัเด็ก 

- โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีสว่นร่วม โดยมีระบบบริหารที่
มีคุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม ร่วมกันวางแผน และให้ค าปรกึษาในการท างาน
ร่วมกันและจัดสรรแบ่งงานตามความสามารถของบุคลากรได้อยา่งเหมาะสม 

3.2 จุดควรพัฒนา 

- โรงเรียนควรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ  
- ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศและสื่อ

การเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรับคร ู
 

4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- โรงเรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปฐมวัย ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการวจิัยหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2562 และมีการรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศกึษาประจ าปี 

- การจดัครใูห้เพียงพอกับชั้นเรียน มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ น าผลมาวิเคราะห์ 
จุดเด่นจุดด้อย พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร และมอบหมายงานให้ตรงความสามารถ 

- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจดัประสบการณ ์โรงเรียนควรมีการจัดแหล่งการค้นควา้ 
เอกสารทางวิชาการและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาค้นควา้ เพื่อให้ครูน าไปพัฒนาการ
สอนให้เด็กมีวิธีการเรียนที่หลากหลาย และจดักิจกรรมให้ครูพัฒนาตนเองในด้านตา่งๆอย่าง
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ต่อเน่ือง ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การใช้เทคโนโลยี (ICT) และปฏิบัติตนตาม
แผนงาน แสวงหาความรูแ้ละเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกวา้ง และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 และจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ น าผลมา
วิเคราะห์ จดุเด่นจุดด้อย พัฒนาและปรับปรุงบุคลากรต่อไปในอนาคต 

- จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสื่อเพื่อการเรียนอย่างเพียงพอ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดมุม
การเรียนโดยสอดแทรกการให้ความรู้เกี่ยวกับเรือ่งอาเซียนตามสถานการณ์เหมาะสม จัดสวน
รักษ์ธรรมชาติให้สวยงามและเพิ่มชนิดพันธ์ไม้ที่เดก็ควรรู้จัก ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเดก็ให้ครบทุกดา้น และสื่อออนไลน์ เว็บไซด์ 
ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ให้เป็นระบบและทันสมัยยิ่งขึ้น 

- โรงเรียนควรมกีารจัดแหล่งการค้นคว้าข้อมูล เอกสารทางวิชาและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การศกึษาค้นควา้ เพื่อให้ครูน าไปพัฒนาการสอนให้เด็กมีวิธีการเรียนที่หลากหลาย 

- โรงเรียนมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างมีระบบต่อเน่ือง 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 

 1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเตม็ศักยภาพ 

- โรงเรียนจัดท าแผนการจดัการศึกษาที่มีกลยุทธ ์การก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วดั มีแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดุลเต็มศกัยภาพโดยผ่านการ
ตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาการศกึษาของคณะกรรการฝุายต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะครูมสี่วนรว่มปรับปรุงวิสัยทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการต่างๆ จะมีการร่วมประชุมกัน
อย่างต่อเน่ือง และคณะกรรมการบริหารสามารถตรวจสอบการบริหารของโรงเรียนได้ 

- โรงเรียนจัดโครงการ/จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ เพื่อให้เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด ได้แก่ โครงการมารยาทไทย โครงการ
บล็อก บล็อก น๊อคฝุุนพิษ  โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ  โครงการหนูน้อย
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เศรษฐกิจพอเพียง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ โครงการ STEM สู่ STEAM ระดับชั้น
ปฐมวัย โครงปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข โครงการศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
ไฮสโคป (HighScope) 

  ผลการพัฒนา จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 3.1 ในระดับ ยอดเย่ียม 
 

 

 

มาตรฐานที่ 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

- การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กทุกคนได้ออกก าลังกาย กลางแจ้ง เล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นทุก
อัน จัดที่เล่นน้ า เล่นทราย บทบาทสมมติ แสดงท่าทางประกอบเพลง 

- จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารถึงเรื่องราว ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง 
โดยถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดและผลงาน เช่น การเล่านิทานประกอบสื่อ การร้องเพลง
ประกอบเพลง  การเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะ  การท าหนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่ การเล่นบทบาท
สมมติ เป็นต้น 

- การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นความอิสระในการคิด มีจินตนาการโดยแต่ละวัน
จะจัดงานศิลปะ ให้เลือกท าตามความสนใจและความสามารถของเด็ก เช่น งานวาดภาพสีเทียน 
สีน้ า งานร้อยต่างๆ งานปั้น และประเภทของการท างานกลุ่ม/งานเดี่ยว ร่วมในกิจกรรม
สร้างสรรค์ 

- จัดกิจกรรมโดยยึดและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง จัด
ประสบการณ์เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของน้ า และรณรงค์การใช้น้ าอย่างคุ้มค่า 

- จัดให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียน เช่น รับผิดชอบจัดเตรียม
เครื่องมือในกิจกรรมศิลปะ หน้าที่เวรจัดเก็บของใช้ 

- จัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรม จัดประสบการณ์ให้เด็กเล่นร่วมกัน เพื่อสร้างลักษณะนิสัย
การเอื้อเฟื้อแบ่งปัน การเล่นแล้วเก็บของเข้าที่ ฝึกการรับผิดชอบจัดประสบการณ์ การเล่านิทาน
คุณธรรมปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  มุ่งเน้นฝึกทักษะการคิด ครูใช้ค าถามปลายเปิด จัดท าแผนผัง
ความคิด (Web) ดังปรากฏในแผนการจัดประสบการณ์ทุกระดับชั้น 

- จัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติโดยการสังเกต ส ารวจ ทดลอง เพื่อฝึกให้เด็กบอกคุณสมบัติของสิ่ง
ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการประกอบอาหาร เป็นต้น 

- จัดโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ ที่ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการท ากิจกรรมร่วมกับ
ครอบครัว 
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- จัดโครงการห้องบล็อก โดยศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์
ด้วยกิจกรรมการเล่นบล็อก โดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวนแบบร่วมมือร่วมใจ 

- จัดรูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project  Approach) 

- จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น สวนรักษ์ธรรมชาต ิบ่อน้ า  บ่อทราย 
พืชผักสวนครัว สนามเดก็เล่น ฯลฯ 

  ผลการพัฒนา เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข มาตรฐานที่ 3.2 ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 

มาตรฐานที่ 3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

- ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภยั มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก 

- ครูจัดพื้นที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกจิกรรมไฮสโคป 

- เด็กมีส่วนร่วม ในการจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ปูายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

- ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสะใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
ส าหรับการรู้กลุ่มย่อย 

- โรงเรียนจัดสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 

- การจดักิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กได้เล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นทุกอัน จัดที่เล่นทราย บทบาท
สมมติ แสดงทา่ทางประกอบเพลง 

- จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น สวนรกัษ์ธรรมชาต ิบ่อน้ า เล่นทราย 
พืชผัก สวนครวั สนามเดก็เล่น ฯลฯ 

  ผลการพัฒนา เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข มาตรฐานที ่3.3 ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญและเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 

- จัดประชุมครูปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่างน้อย       
เดือนละ 1 ครั้ง 

- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาและท าวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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- โรงเรียนน าครูไปศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ ปีละ 1 ครั้ง 

- ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้                          
ในการจัดการเรียนการสอน 

- ครูมีการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ที่
ดีร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 

- ครูมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาเด็กร่วมกันตลอดปีการศึกษา 

- การอบรม/ประชุม/สัมมนา 
ผลการพัฒนา เด็กมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มาตรฐานที่ 3.4 ในระดบั ยอดเยี่ยม 

2.หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาโดยจัดกิจกรรม เพือ่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญดังนี้ 
2.1  จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทกุด้านอยา่งสมดุลเต็มศักยภาพ 

- หลักสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
- วิจัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช....... 
- แผนพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัย 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 -2563 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- โครงการการจดัการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) 
- โครงการตา่งๆ ของศูนยป์ฐมวัยต้นแบบ 
- รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561-2563 

 
2.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

- แผนการจัดประสบการณ์ 

- กิจกรรมกลางแจ้ง 

- เรียนรู้สู่โลกกวา้ง 

- สนามเด็กเล่น/ ที่เล่นน้ า เล่นทราย 

- จัดมุมในห้องเรียนให้เด็กเล่นร่วมกันทุกวัน 

- ห้องต่อเติมสร้างสรรคจ์นิตนาการ 

- การยืม คืนหนีงสือในห้องเรียนและห้องสมุด 

- การจดัการเรียนรู้ห้องบลอ็ก 

- การจดัการเรียนรู้ผา่น STEM 
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- โครงการครอบครัวผูกพนัสร้างสรรค์พัฒนาการ นิยมไทย ครั้งที ่19 

- โครงการปฐมวัยดดูี ชวีีมสีุข 

- โครงการหนูน้อยเศรษฐกจิพอเพียง 

- โครงการมารยาทไทย “หนูน้อย ไหว้สวย ยิ้มสวย ใส่ใจวัฒนธรรม” 

- โครงการการจดัการเรียนรู้ผ่าน STEM สู่ STEME  ระดับชั้นปฐมวัย 

- โครงการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) 

- โครงการบล็อก บล็อก นอ็ค ฝุุนพิษ 

-  
 

2.3  จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

- โครงการห้องสวนหนังสือ 

- โครงการห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์จตินาการ 

- พืชผักสวนครัว 

- สวนรักษ์ธรรมชาต ิ

- จัดห้องเรียนที่เอื้อติ่การเรียนการสอนแบบไฮสโคป 

- โครงการเรียนรู้สู้โลกกล้าง 

- สนามเด็กเล่น 

- ที่เล่นน้ า/เล่นทราย 

- มุมเล่นในชั้นเรียน 

- ปูายนิเทศการจัดกิจกรรม 

- โครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 

- ครูจัดห้องเรียนให้มีความพร้อม ด้านความสะอาด ความปลอดภัย มพีื้นทีแ่สดงผลงานเด็ก และ
มีมุมในการจัดประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการอยา่งหลากหลาย มกีารปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองเป็นแบบอย่างที่ดีได ้เด็กได้มสี่วนรว่มในการจัดสภาพแวดลอ้มในห้องเรียน 

2.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

- เข้ารับการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย/ 

- การจัดท าหลักสูตรและวิจัยในชั้นเรียน/ โครงการทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ (EF)/ STEM 

- โครงการนิเทศชั้นเรียน 

- โครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) 

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
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- โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่าน STEM สู่ STEAM ระดับชั้นปฐมวัย 

- โครงการรอยเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

- โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ (นิยมไทย) ครั้งที่ 19 

- โครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง (ปฐมวัย) 

- โครงการบล็อก บล็อก น็อคฝุุนพิษ 

- โครงการห้องสวนหนังสือระดับปฐมวัย 

- โครงการการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 

- จัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกห้องเรียน  

- จัดท าแผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 

- จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก (อบ.01) 

- จัดท าสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก (อบ.02) 

- จัดท าแบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย (อบ.03) 

- ครูจัดท าแฟูมสะสมผลงานเป็นรายบุคคล 

- แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน 
3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

3.1 จุดเด่น 

- โรงเรียนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

- โรงเรียนเด็กสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงที่มากพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

- โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีพื้นที่ส าหรับ
เล่นน้ าและเล่นทราย 

- โรงเรียนมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กโดยจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.2 จุดควรพัฒนา 

- โรงเรียนจัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีพื้นที่ส าหรับ
เล่นน้ าและเล่นทรายยังไม่สมบูรณ์สอดคล้องจ านวนเด็ก ของเล่นประกอบการเล่นบล็อกมีไม่
มากพอกับจ านวนวัยและเพศของเด็ก 
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4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- โรงเรียนก าหนดแผนปฏิบัติงานรองรับ การศึกษามาตรฐานสากล และการเข้าสู่อาเซียนโดยวิเคราะห์
และพัฒนาสาระการเรียนรู้ 

- เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข. โรงเรียนจัดกิจกรรมยามเช้าให้เด็กแสดง
ความสามารถเช่นเล่านิทานเหล้าขาวร้องเพลงการเต้นประกอบเพลงหรือ   แสดงความสามารถ
เฉพาะตัวให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมในวันเข้าประชุมแต่ละระดับชั้น จัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ 
บอร์ดเด็กเก่งเด็กดีมีผลงาน และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

- โรงเรียนควรมีการจัดหาสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก และเหมาะสมกับเด็กเพสและวัยที่ต่างกัน มี
การปรับปรุงสวนครัว และสวนรักธรรมชาติให้มีพรรณไม้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็ก 

- โรงเรียนควรมีการจัดแหล่งการค้นคว้าข้อมูล เอกสารทางวิชาการและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย                          
ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อครูน าไปพัฒนาการสอนเด็กและการประเมินเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ ยอดเย่ียม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
ยอดเย่ียม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเย่ียม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

6) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่ก าหนด ยอดเย่ียม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
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3) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ยอดเย่ียม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.1 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ โดยเริ่มจากครู
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่สอนและศึกษาเปูาหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อน าไปสู่การ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ รู้จักแก้ปัญหา เกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงและสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการอ่านออก เขียนได้ เพื่อให้ผู้เรียนอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียน
ร่วม ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการการช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็นหลัก เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเขียน 
กิจกรรมแสดงความสามารถด้านการฟัง การดู การพูด การตอบค าถามและการ
ประกวดการเขียนในวันส าคัญต่าง ๆ โรงเรียนมีการคัดกรองการอ่านคล่อง เขียน
คล่องของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และจัดการสอนซ่อมเสริม
ให้กับผู้เรียนที่อ่าน เขียน ไม่คล่อง ด้านความสามารถทางการคิดค านวณ จัด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น 
กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมบันทึกการออม 
บันทึกรายรับ –  รายจ่าย ในชีวิตประจ าวัน และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ผลการพัฒนา 
  จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดค านวณ สูงกว่า
เปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading 
Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.49 และ
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มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
– 6 ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 94.70 

1.1.2 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
ปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การน าเสนอผลงานและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล โรงเรียน
จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโครงงาน จัดกิจกรรมชุมนุม 
จัดกิจกรรมบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 
6 จัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent study) : IS เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
รู้จักแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม กล้าแสดงออก น าเสนอความคิดและ
ผลงานของตนเอง 
 

ผลการพัฒนา 
  จากการด าเนินการท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
คิดทบทวนไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจ กล้า
แสดงออก สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ดังนี้ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถ
ในการคิด ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.28 และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 95.72 

1.1.3 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนจัดท า
โครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด รู้จักวางแผนฝึกท างานเป็น
ขั้นตอน ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจ สรุปความรู้และน าความรู้มาสร้างนวัตกรรม
ได้ด้วยตนเอง เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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ผลการพัฒนา 
   จากการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม ท าให้

โรงเรียนส่งผู้เรียนเข้าประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรมและชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ ผู้เรียน
ได้รับรางวัล และเกียรติบัตร จากหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ส่วนผู้เรียนที่ไม่ได้เข้าประกวดแข่งขันก็จะน าผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของตนเองมาจัดแสดงในงานวันวิชาการของโรงเรียน (Open House) เป็นการ
เผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นชม 

1.1.4 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างพื้นฐานในการใช้งานสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาร่วมในการสืบค้นข้อมูล การน าเสนองาน และการรายงานผล ในรายวิชาต่าง ๆ 
นอกเหนือจากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว อีกทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างศึกษาและพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วง
พักกลางวัน ชั่วโมงชุมนุมหรือหลังเลิกเรียน ผู้ เรียนสามารถลงชื่อเข้าใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ท างานได้ นอกจากนี้ยังพัฒนาส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก  
ซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ MakeX Thailand 
Robotics 2019  เป็นต้น และผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้ วิชา IS โดยน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ นอกจากวิชาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว ผู้เรียน
สามารถพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ ได้จากวิชาชุมนุม 
วิชาสเต็มศึกษา เป็นต้น อีกทั้งโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพด้าน
สื่อและเทคโนโลยี ผ่านทางการจัดกิจกรรมการแข่งขัน“ทักษะชีวิต” ซึ่งจัดขึ้นทุกปี
การศึกษา 

ผลการพัฒนา 
   จากการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของ

ผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
มากกว่าร้อยละ 80ในทุกระดับชั้น และผลการประเมินสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 99.21 ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพผ่านการสร้างผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องแยกเหรียญ รายงานของแต่ละรายวิชา ท านิตยสารหน้าเดียว ผ่าน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ท าการตูนแอนนิเมชั่น ท าโปสเตอร์ ผ่าน
โปรแกรม Adobe Photoshop  เป็นต้น นอกจากผลงานในโรงเรียนแล้วผู้เรียนได้
ไปแสดงความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกให้ไปแคมป์เยาวชน
ไอซีทีระดับประเทศ ในรายการ Thailand ICT youth Challenge เป็นต้น 
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1.1.5 การพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลสามเสนฯ ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) โดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและจัดอบรมครูโดย
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน โรงเรียนเน้นให้ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบ Active Learning 
และเน้นให้ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ
ในการสืบค้นข้อมูล น าเสนองานในวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านวิชาการ
และมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี สามารถสืบค้นข้อมูลและสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนน าความรู้มาใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งผู้เรียนที่มี
ความสามารถด้านวิชาการเข้าแข่งขันตามหน่วยงาน องค์กร ในระดับต่าง ๆ จัดท า
แผนการยกระดับ O –NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแผนยกระดับ 
NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับคุณภาพและเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ โรงเรียนให้ครูผู้สอนส ารวจผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสอน
ซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษา
เรียนรวมและเรียนร่วมส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือด้านการเรียนเป็น
พิเศษ และจัดท าโครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านครอบครัว อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้
โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัด
กิจกรรมวันวิชาการ เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ 

ผลการพัฒนา 
   จากการด าเนินการท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่าง ๆ สูง

กว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 50 ทุกวิชา และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นอันดับที่ 1 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นเวลายาวนานถึง 11 ปี 
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1.1.6 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีต่ออาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่      
1 – 6 จัดกิจกรรมชุมนุม โดยให้ผู้เรียนเลือกชุมนุมตามที่ตนเองถนัดและสนใจ ในรู้
แบบสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
นอกจากนี้  โรงเรียนยังจัดการแข่งขันทักษะชีวิต เพื่ อให้ผู้ เรียนได้แสดง
ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองถนัด เช่น การแข่งขันต าน้ าพริก การแข่งขันต า
ส้มต า การแข่งขันท าแซนวิช การแข่งขันเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Power Point 
การวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint เป็นต้น อีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถด้วย
การน าไปแข่งขันตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน 

ผลการพัฒนา 
   จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจต

คติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.52 และมีความพึงพอใจต่อโครงการทักษะ
ชีวิต ระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.35 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดี เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นผู้

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยการสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกวิชา จัดท าโครงการไหว้ถูกวิธีมีมารยาทไทย 
เพื่อฝึกฝนผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมหน้า
เสาธงทุกวัน กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมมุทิตาจิตต่อครูผู้เกษียณอายุ
ราชการ ท าให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่โรงเรียนก าหนด และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมดังค าขวัญของโรงเรียน “ลูก
อนุบาลสามเสนฯ ประพฤติดี มีความรู้ สู้งาน บริการสังคม” 

ผลการพัฒนา  
   จากการด าเนินการ ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกติกา มี

ค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดี
ขึ้นไป    ร้อยละ 97.75 ผู้เรียนมีมารยาทไทย ไหว้ถูกวิธี ถูกต้องสวยงาม ตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

1.2.2  โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย โดย
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันปีใหม่
ตามวิถีไทย กิจกรรมโรงเรียนบ้านประสานการเรียนรู้โดยเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้
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ความรู้กับนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้มีนโยบายให้ครูและนักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ 

ผลการพัฒนา 
   จากการด าเนินการของโรงเรียนท าให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็น

ไทย ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

1.2.3  โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยจัดกิจกรรม
วัฒนธรรม ประเพณีต่างชาติ เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิ
จรรมให้ความรู้ภาษาอาเซียน กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญต่าง ๆ และ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Twinning Program ABSS-DZPS ประเทศสิงคโปร์ 
ท าให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายในสังคมโลก 

1.2.4 โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการ
  พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่สังคมได้อย่างมีความสุข มีระบบการแนะน า
  ดูแลสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการส่งเสริมอนามัยแบบองค์รวม  
  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน โครงการส่งเสริมคุณค่าผักและผลไม้ เพื่อพัฒนา
  ผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกายน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ จัดให้
  มีโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและการออกก าลังกายเพื่อ 
  เด็กไทยดูดี ๔.๐ เพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทาง
ร่างกาย  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรม
 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้นักเรียนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
ชักชวนให้นักเรียนออกก าลังกายโดยจัดให้มีกายบริหารยามเช้าทุกวันพุธของสัปดาห์ ฝึกฝน
ให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แข่งขันกีฬากับองค์กรภายนอก เรียนรู้สร้างความ
สามัคคี การเสียสละ รู้จักแพ้รู้จักชนะ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคม นอกจากนี้ยังเน้น
 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การแสดงความรักชาติ ศาสนา และ
 พระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมเรียนรู้วันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญของชาติและวันส าคัญของ
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรรมลูกเสือ เนตรนารี มีการเข้าค่ายทั้งแบบวันเดียว และค่ายพักแรม เพื่อฝึกให้
นักเรียนได้รู้จักแก้ปัญหาเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์จริง รู้จักวางแผนคิดวิเคราะห์ จัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่สร้างความขัดแย้งหรือสร้าง
ปัญหาให้กับสังคม 
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ผลการพัฒนา 
  จากการด าเนินการท าให้  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลรักษา
สุขภาพร่างกาย มีสุขนิสัยที่ดี ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รักการออกก าลังกาย มี
น้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุขภาพดี ไม่มีปัญหาสารเสพ
ติด ท าให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านกีฬา มีทักษะด้านทัศนศิลป์และ
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย กล้าแสดงออก เห็นคุณค่าตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความ
สามัคคี มีจิตสาธารณะ ให้เกียรติผู้อื่น มีการพัฒนาศักยภาพตนเองเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ มีผลงานจากการแข่งขันจนได้รับรางวัลมากมายทางด้าน
สุขภาพและสุนทรียภาพ ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีความกตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล แสดง
ความสามารถได้เหมาะสมกับวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 โรงเรียนด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาแบบรู้เท่าทัน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                    

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ 
- โครงการทักษะชวีิต 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม 
- โครงการพัฒนาคุณภาพความคดิด้วยกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนดว้ยการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
- โครงการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนหลังเลิกเรียน 
- โครงการกิจกรรมวันวิชาการ 
- โครงการรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านระบบดิจิตัล 
- โครงกาพัฒนาวจิัยในชั้นเรียนและสื่อนวัตกรรม 
- โครงการนิเทศภายในเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 
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- โครงการประกันคุณภาพการศกึษาสู่มาตรฐานสากล 
- โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
- โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา สู่ครูมอือาชีพใน ศตวรรษที่ ๒๑ 
- โครงการส่งเสริมงานกจิการนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยวิถีไทย วิถีพุทธ 
- โครงการไหว้ถูกวิธ ี มีมารยาทไทย 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างเป็นองค์รวม 
- โครงการศาสตรพ์ระราชา : สถานศกึษาเศรษฐกจิพอเพียง 
- โครงการส่งเสริมการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
- โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง (Learn to the world) 
- โครงการเพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพดว้ยอาหาร 
- และการออกก าลังกาย เพื่อเด็กไทยดดูี ๔.๐ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
- โครงการสรา้งเสริมสุขภาพด้วยผกัและผลไม้ 

 
จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
3.1 จุดเด่น 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณสูงกว่าเปูาหมายที่
โรงเรียนก าหนด 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย มีการน าไปใช้และเผยแพร่ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองใช้ใน
การเรียน การสื่อสาร การท างานได้อย่างสร้างสรรค์ และปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
- ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ต่อการท างานและพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สูงกว่าสถานศึกษาก าหนด มีอัตลักษณ์
เป็นผู้ที่ไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย สามารถเป็นแบบอย่างได้ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่
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ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเปูาหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
- มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
ร้อยละ 50 ทุกวิชา และสูงกว่าระดับประเทศ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นเวลายาวนาน 11 ปี 
3.2 จุดควรพัฒนา 
- ควรพัฒนาเรื่องการเขียนเรื่องจากจิตนาการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
- พัฒนาครู เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณของผู้เรียนเพิ่ม
มากขึ้น 
- ผู้เรียนยังมีโอกาสน้อย ที่จะน าความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

   4.1 โรงเรียนส่งเสริมดว้ยการจดักิจกรรมด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และคิดค านวณให้เพิ่มมากขึ้นโดยใช้เหตุการณ์ปัจจุบันเป็นกรณีศึกษา 

   4.2 จัดกจิกรรมส่งเสรมิการเขียนเรื่องตามจินตนาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  
              4.3 จัดให้นักเรียนมีทักษะการท างานโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
                4.4  โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งในโรงเรียน  
                       ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1.1 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยน าผล

และข้อมูลการจัดการศึกษามาหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พร้อมทั้งระดมความ
คิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย เช่น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้ง
พิจารณาจากนโยบาย การจัดการศึกษาของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด และแผนการศึกษา
แห่งชาติ ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่วาง
ไว้ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดอัตราก าลัง 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ / กิจกรรม ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
และสรุปผลการด าเนินงาน น าผลมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
นโยบายของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัดและแผนการศึกษาแห่งชาติ น าไปปฏิบัติได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  
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1.2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีการบริหารแบ่งเป็น 6 
กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ และกลุ่มงานการศึกษาปฐมวัย มีรูปแบบการ
พัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝุาย โดยมีกลยุทธ์น าไปสู่ความส าเร็จ คือ ABSS Model 
และน ากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาผู้เ รียน ได้แก่ 
Powerful School Teaching and Learning Process และใช้กระบวนการ PDCA เป็น
ระบบในการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้การ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นกัลยาณมิตร สู่ความส าเร็จขององค์กร มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานส่งผลให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีโครงสร้าง
การบริหารชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่างได้ ท าให้โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับรางวัล IQA 
AWARD การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2562 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดย
พิจารณาคัดกรองจาก สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด มีพัฒนาการ
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) ทุกวิชาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือผล
การทดสอบระดับชาติ (O - NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้รับรองมาตรฐานและมีระดับคุณภาพดีมาก 

1.3 การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

   โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) โดยครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยเน้น Active learning, ใช้
กระบวนการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS), รูปแบบของโครงงาน  จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ IEP ให้กับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และจัดการเรียนรู้ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยชุมนุมเป็นการบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา น าปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือ
มลพิษในกรุงเทพมหานครให้นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีปูองกันและแก้ไขปัญหาซึ่งนักเรียน
เลือกเรียนตามความสนใจและความต้องการ อีกทั้งจัดสอนเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการสอนเสริมศักยภาพช่วงเช้า สอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT 



๑๐๔ 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

   โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมวันส าคัญ เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ตามวิถีไทย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตจริง 

ผลการพัฒนา 
   จากการด าเนินงานด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลดังนี้ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

2. ครูมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

3. ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยเน้น Active learning, ใช้
กระบวนการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS), บูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา, รูปแบบ
ของโครงงานและแบบ IEP สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

4. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  

5. นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

1.4 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยเปิดโอกาส
ให้ครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมและ
สนับสนุนครูและบุคลากรให้พัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานต่าง 
ๆ จัดขึ้น โรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูจะต้องเข้ารับการอบรมพัฒนา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 20 ชั่วโมง 
และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมหลาย
รูปแบบ เช่น ประชุมคณะบริหาร ประชุมครู ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูสายชั้น 
และใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอนของครู การเยี่ยมชั้น
เรียนแบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอน มีการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ ก่อนน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอน ครูบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง เพื่อน าปัญหาที่พบมาท า
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
 



๑๐๕ 

 

ผลการพัฒนา 
  ผลจากการด าเนินงานของโรงเรียน ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิ

การศึกษาสูงขึ้น มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ น าความรู้มาพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้และพัฒนางาน
ร่วมกันในระดับสายชั้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.5 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และจัด
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะ – เก้าอี้ เพียงพอกับจ านวนนักเรียน มีพื้นที่ในห้องเรียนรองรับกับ
การท ากิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น จออัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง ปูาย
นิเทศให้ความรู้ เป็นต้น จัดท าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (STEM) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องการงานอาชีพ (ทักษะชีวิต) ห้องดนตรี ห้อง
นาฎศิลป์ ห้องศูนย์พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา ห้องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ห้องอาเซียน 
โรงยิม ห้องประชุม ห้อง Smart Classroom ห้องสมุด ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียนให้สวย สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและเพียงพอกับ
ผู้เรียน 
 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อให้เป็นสังคมที่สงบสุขและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดท าข้อตกลงของห้องเรียน จัดท าระเบียบปฏิบัติใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ จัดท าข้อปฏิบัติของผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับ
โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน เช่น ก่อนจะขึ้นอาคารเรียนต้องมีการแลกบัตร และ
มีบัตรรับนักเรียนส าหรับผู้ปกครองที่มารับนักเรียน จัดท าสัญลักษณ์เพื่อจ าแนกนักเรียนที่
เดินทางมาโรงเรียน ได้แก่ นักเรียนที่ผู้ปกครองมารับ – ส่ง ปักเส้นสีน้ าเงิน นักเรียนที่
เดินทางโดยรถรับ – ส่ง ปักเส้นสีเขียว และนักเรียนที่เดินทางด้วยตนเอง ปักเส้นสีแดง 
เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ จากบ้านมาโรงเรียน 

ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานดังกล่าวของโรงเรียน ท าให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความ
พร้อมต่อการใช้งานและมีความเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสวย
สะอาด ร่มรื่นเป็นระเบียบ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน มีความ
ปลอดภัยและเป็นสังคมที่น่าอยู่ ผู้ปกครองต้องการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน 
 
 



๑๐๖ 

 

1.6 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ด้วยกระบวนการ PDCA ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามแนวนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แนวนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและ
แนวนโยบายโรงเรียน จัดท าสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบต่างๆ ทั้งระบบที่ สพฐ. ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนได้
จัดท า และโรงเรียนได้พัฒนาระบบของโรงเรียนเพิ่ มเติมให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน เช่น ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา รวมถึงได้เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ
ประสานงานภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกๆ ปีการศึกษาอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

โดยได้จัดท ารูปเล่มสารสนเทศประจ าปี เอกสารแบบรายงานผลจากโปรแกรมที่ใช้
สนับสนุนในแต่ละกลุ่มงาน มีแบบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการฝุายบริหารโรงเรียน 
รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการร้อยละ 98.83 เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้รับบริการที่ต้องการใช้ข้อมูล
สารสนเทศในแต่ละด้าน ทั้งแบบ Online เช่น เว็บไซต์, Facebook, Line ฯลฯ และ 
Offline เช่น ปูายประชาสัมพันธ์, วารสารแผ่นพับ, เอกสาร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลเกิด
ประโยชน์สูงสุดแม้กระทั้งที่สถานการณ์ในปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิค 19 
(Covid 19) ผู้มารับบริการไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้ตะหนักถึง
การลดการแพร่ระบาด รวมถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ จึ งมีการพัฒนาระบบให้
ผู้รับบริการได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
2.1 เปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
2.2 แผนพัฒนาการศึกษา 
2.3 แผนปฏิบัติการประจ าป ี
2.4 รายงานผลการจัดการศึกษา (SAR) 
2.5 แบบสรุปผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ  
2.6 ภายถ่ายการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ จาก Website ของโรงเรียน 
2.7 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2.8 ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET , NT , RT 
2.9 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและจัดการศึกษา 
2.10 บันทึกการประชุม 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
3.1 จุดเด่น 

โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
หน่วยงานต้นสังกัด และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
และน าไปเป็นแบบอย่างได้ มีการด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย จัดท ากิจกรรมและด าเนินโครงการที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตจริง ผู้เรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีวุฒิที่สูงขึ้น ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามความต้องการและความ
ถนัดของครู มีการใช้ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับสายชั้น ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
มาพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการหลากหลาย ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสวย สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

3.2 จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้

ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้น และ
สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรน าผลการด าเนินกิจกรรมและการด าเนินโครงการที่สะท้อนผลที่
แท้จริง เพื่อน าไปเป็นแนวทาง ปรับปรุง พัฒนา ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

4. ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญ
ชวนนักเรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ

จัดท าการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รบัมอบหมาย 

ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
4. การให้ความรู้บุคลากรใหม่ ด้านการประกันคุณภาพ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจดัการเรียนรู ้

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1.1 การจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติ

ได้ 
 โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดย
ครูผู้สอนต้องมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกัน ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น Active learning  ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง(IS)  บูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา รูปแบบของโครงงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   และจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ IEP ส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

ผลการพัฒนา 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active learning ใช้กระบวนการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) บูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา และรูปแบบของโครงงานส่งผลให้
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
2. นักเรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งส่งผลให้พัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
3. นักเรียนน าผลงานจากการเรียนรู้เข้าร่วมการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับรางวัล เป็น
ที่ยอมรับของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ 

 1.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  โรงเรียนมีการด าเนินงานส่งเสริมครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาด้านการใช้สื่อ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้จาก
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หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ท าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูผลิตด้วยตนเอง 
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
สืบค้นสารสนเทศจากมุมสืบค้นต่าง ๆ ในห้องสมุด ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้ยังพัฒนาส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ  
 โรงเรียนวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้แหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจัดท าเป็นทะเบียนแหล่งเรียนรู้รวมถึงปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เปิดโอกาสนักเรียนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอกและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกในการเข้า
มาให้ความรู้กับนักเรียน  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจนครบาลบางซื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติด กฎหมายจราจรและการใช้สัญญาณมือ  เจ้าหน้าที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยให้ความรู้เกี่ยวกับเงินตรา  พนักงานของบริษัท S&P ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
แต่งหน้าเค้ก พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชมงคลเทเวศร์ให้ความรู้เกี่ยวกับ Coding หุ่นยนต์  เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง
ดุสิตให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันภัยจากเพลิงไหม้และงูพิษและการซ้อมการหนีไฟ ทั้งยัง
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความทันสมัย สะดวก สบาย เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดท าปูาย
นิเทศเพื่อส่งเสริมความรู้บริเวณจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  จัดท าโครงการส าคัญที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง และโครงการศาสตร์พระราชา: 
สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการพัฒนา 
1. ครูจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้

สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูเป็นผู้ผลิตด้วยตนเอง และจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนรักการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนองานหรือประกอบการเรียน  โดยนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  สืบค้นสารสนเทศจากมุมสืบค้นต่าง ๆ ในห้องเรียน  ห้องสมุด และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท าให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารใน
ระดับดีมาก จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการจากองค์กรต่าง ๆ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ 

2. โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสารสนเทศที่
ส าคัญในการน านักเรียนไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย สะดวก สบาย เอื้อต่อการเรียนรู้  นักเรียนพัฒนา
ความรู้โดยศึกษาจากปูายนิเทศที่ส่งเสริมความรู้บริเวณจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่สามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
ภายนอกในการเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน อาทิเช่น ความรู้กฎจราจรและการให้สัญญาณ
มือ  ความรู้เครื่องหมายจราจร ความรู้เรื่องเงินตรา  ความรู้การแต่งหน้าเค้ก  ความรู้เรื่อง 
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Coding หุ่นยนต์ ความรู้เรื่องการปูองกันอุบัติภัย ด้านอัคคีภัย   เป็นต้น   นอกจากการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนแล้ว นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความรู้ของตนเองที่เหมาะสมกับวัยผ่าน
โครงการส าคัญ ได้แก่ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง และโครงการศาสตร์พระราชา : 
สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย 

1.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 โรงเรียนเน้นให้ครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนได้ปฏิบัติร่วมกัน เรียนรู้ด้วยกัน
อย่างมีความสุขในชั้นเรียน โดยการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
เช่น การจัดมุมหนังสือภายในชั้นเรียน จัดปูายนิเทศเกี่ยวกับประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ค าศัพท์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน บทสนทนาที่เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ข่าวสารต่าง ๆ 
ที่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์  จัดมุมเกมการศึกษา  จัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น การร่วมกันท าความสะอาดบริเวณชั้นเรียน ระเบียง บริเวณโรงเรียน
ในวันส าคัญต่างๆ  การปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณระเบียงหน้าชั้นเรียน  การนั่งสมาธิหน้าชั้น
เรียนก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย เป็นต้น อีกทั้งการจัดกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงเป็นกิจกรรมที่
แตกต่างกันทุกวัน เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชนในการ
อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและมีความสุข 

ผลการพัฒนา 

  1. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน     
ชั้นเรียน        

           2. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรักความสามัคคีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน เกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีความสุข  

  3. นักเรียน ครู ผู้บริหารและชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและมีความสุข 
1.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูมี
 การศึกษาและวางแผนการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ครูรู้จักนักเรียนเป็น
 รายบุคคล ท าให้ ทราบข้อเด่น ข้อด้อยของนักเรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่าง
 หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน ท าให้ทราบความแตกต่าง และข้อจ ากัด
 ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูได้จัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
 นักเรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ เนื้อหา ทักษะกระบวนการ 
และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ
 ประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อในอนาคต โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินนักเรียน
 อย่างเป็นระบบอย่างมีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ มีวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
 เปูาหมายในการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 

         1. ขั้นตอนการวัดและประเมินผลนักเรียน 
1.1  ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
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1.2 จัดท าโครงสร้างรายวิชาและการวัดผลประเมินผล 
1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการวัดผล

 ประเมินผล 
1.4  ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์  วิธีการ 

เครื่องมือ  
  ภาระงาน  เกณฑ์การประเมินและคะแนนตามแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ 

1.5  วัดและประเมินนักเรียนก่อนเรียนเป็นการประเมินระดับชั้นเรียน เพื่อวิเคราะห์ความรู้
พื้นฐานที่จ าเป็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ท าให้ครูผู้สอนน าผลการประเมินไป
ใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการปรับพื้นฐานของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

                  1.6 วัดและประเมินนักเรียนระหว่างเรียนเป็นการประเมินระดับสถานศึกษา ได้แก่ การ
ทดสอบกลางภาคเรียน (แบบอัตนัย) และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ การทดสอบคิด
เลขเป็น คิดเลขคล่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 การทดสอบอ่านคล่อง เขียนคล่อง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อวิเคราะห์ความรู้และความเข้าใจของนักเรียนในสิ่งที่
ก าลังเรียนรู้ หาข้อบกพร่อง ครูผู้สอนจะได้หาแนวทางในแก้ไขปรับความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียนได้ทัน 

     1.7 วัดและประเมินนักเรียนหลังเรียนเป็นการประเมินระดับสถานศึกษาใช้แบบทดสอบปลาย
ภาค เรียน (แบบปรนัย) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2, 4 และ 5  ระดับชาติ ได้แก่ การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อตรวจสอบและตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้
เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอนซ่อมเสริมในสิ่งที่นักเรียนบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนต่อไป 

        2.  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนได้ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยผู้อ านวยการโรงเรียน รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการก าหนดปฏิทินการนิเทศภายใน
โรงเรียน   มีตารางการรับการนิเทศ/สมุดเยี่ยมนิเทศ และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ครูน าไปพัฒนาการ
จักการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  จากผลการวัดและ
ประเมินในแต่ละครั้ง ครูน าผลมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง 
กลุ่มกลางและกลุ่มเร่งพัฒนา เพื่อน ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ และท าวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อส่งเสริม พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  โดยครูประจ าชั้นจะรายงานผลการทดสอบให้
ผู้ปกครองทราบ  มีแบบรายงานผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพื่อให้
ผู้ปกครองช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
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พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 น าไปคิดคะแนนเพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญท าให้นักเรียนทราบจุดที่
ควรพัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้งและครูผู้สอนต้องปรับพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเปูาประสงค์ของ
โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-
NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา   ผลการทดสอบวัดความรู้
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ท าให้โรงเรียนเป็น
ที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ 
   1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามแต่ละบริบทและเนื้อหาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานี
ต ารวจนครบาลบางซื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติด กฎหมายจราจรและการใช้
สัญญาณมือ  เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงดุสิตให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันภัยจากเพลิงไหม้และงูพิษ
และการซ้อมการหนีไฟ  พระอาจารย์จากวัดปรินายกให้ความรู้ในการเตรียมตัวสอบธรรมศึกษาชั้น
ตรีและโท ผู้ปกครองนักเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้ร่วมกับครูในวิชาต่างๆ   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทางวิชาการระหว่างชั้นเรียนใน วันวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ สัปดาห์วิทยาศาสตร์  
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระว่างประเทศเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษา สังคม และ
วัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กับนักเรียน Dazhong Primary School และ 
Zhenghua Primary School ประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศ  
โรงเรียนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับครูผู้สอนทุกคนด้วยกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อให้ครูน าผล
การนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนโดยผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การประชุมครูในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง และการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
ผลการพัฒนา 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลภายนอก การจัดกิจกรรมทางวิชาการ และการจัดกิจกรรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระว่างประเทศช่วยให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน  

       2. การนิเทศการสอนของครูทุกคนช่วยให้ครูน าค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง
 และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

      3. การประชุมครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นการน าปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้
มาแลกเปลี่ยน หาวิธีการแก้ไขและพัฒนา โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งครูสร้ างสื่อและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย และน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วย
แก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
ตามเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด 

 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนบัสนุนผลการประเมิน 

2.1 หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู ้
2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.4 ผลงานนักเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง (IS) 
2.5 ผลงานนักเรียนจากกจิกรรมชุมนุม เรียนรู้ดว้ยรูปแบบสะเต็มศึกษา 
2.6 แผนการจัดการเรียนรู้ IEP 
2.7 ภาพถ่ายการจดักิจกรรมต่าง ๆ  
2.8 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
2.9 ตารางการใช้ห้องปฏิบัตกิาร 
2.10 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู ้
2.11 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
2.12 บันทึกการออม 
2.13 บันทึกการอ่าน 
2.14 ภาพกิจกรรมการแข่งขันการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.15 เกียรติบัตร โล่รางวัล 
2.16 ภาพกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง 
2.17 ปูายชื่นชมคนดี คนเก่งของห้องเรียน 
2.18 แบบทดสอบกลางภาค ปลายภาค 
2.19 แผนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.20 แผนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2.21 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
2.23 ผลการสอบวดัความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาต ิ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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2.24 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอา่น การเขียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปีที่ 1 
2.25 แบบบันทึกการจดักลุ่มผู้เรียน 
2.26 แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
2.27 วจิัยในชั้นเรียน 

 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

  3.1 จุดเด่น 

 จากโครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดให้กับผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ฝุายบริหาร ก่อนที่ครูจะน าไปใช้สอน ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ตามความถนัด ความสนใจและ
ความต้องการ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วางแผน ออกแบบและสร้างสรรค์ หรือผลิต
ชิ้นงาน สร้างนวัตกรรมได้จากการเรียนรู้ สามารถน าเสนอผลงานและเผยแพร่ได้ 

 โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาด้านการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เล็งเห็นความส าคัญของการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีการสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ ท าให้ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้ที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ครูเป็นผู้ผลิตด้วยตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และในด้านการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีความหลากหลาย เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
นักเรียนได้หลายด้าน 

 ครูจัดการเรียนรู้ชั้นเรียนเชิงบวกได้อย่างเหมาะสม และสามารถเสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข 

 โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนสูงกว่า ร้อยละ 50 ทุกวิชา และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เป็น
ที่ 1 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

 โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติ
เป็นรูปธรรม ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมกับเปูาหมายใน
การจัดการเรียนรู้ มีการรายงานผลทางการเรียนทาง Website ของโรงเรียน และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูใน
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ระดับสายชั้น ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจั ดการเรียนรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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3.2 จุดควรพัฒนา 

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น มี
 ประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้น า
ความรู้ กลับไปใช้พัฒนาตนเอง 
 3. โรงเรียนมีพื้นที่จ ากัดในการท ากิจกรรม ท าให้ผู้ปกครองและชุมชมเข้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับนักเรียน ไม่สามารถท ากิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 

 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
  2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจดัท า
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  
  ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
  4. การพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น 

           ระดับปฐมวัย : โครงการโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High 
Scope) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 
(High Scope) ทั้งหมดจ านวน 19 โรงเรียนทั่วประเทศตามการจัดกลุ่มจังหวัดแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารราชการจังหวัดและส่วนจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบและแหล่ง
เรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ครูสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้การชี้แนะ
และช่วยเหลือแก่สถานศึกษาอื่นๆในกลุ่มจังหวัดและประเทศได้ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) เพราะเด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท าให้เกิดความคิด 
ความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High 
Scope) ใช้หลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ 1) การวางแผน (Plan) เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ หรือการ
ด าเนินงานตามงานที่ได้รับมอบหมายหรือสิ่งที่สนใจด้วยการสนทนาร่วมกันระหว่างครูกับเด็ก และเด็กกับเด็ก 
ว่าจะท าอะไร อย่างไร การวางแผนกิจกรรมนี้เด็กอาจแสดงด้วยภาพหรือสัญลักษณ์ประจ าตัวเด็กหรือบอกให้
ครูบันทึก เป็นกระบวนการที่เด็กมีโอกาสเลือกและตัดสินใจ 2)การปฏิบัติ (Do) คือ การลงมือท ากิจกรรมตาม
แผนที่วางไว้ เป็นส่วนที่เด็กได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหา ตัดสินใจ และท างานด้วยตนเอง หรือร่วมกับเพื่อนอย่าง
อิสระตามเวลาที่ก าหนดโดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสม เป็นส่วนที่เด็กได้มีการ
พัฒนาการพูดและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูง 3) การทบทวน (Review) เด็ก ๆ จะเล่าถึงผลงานที่ตนเองได้ลงมือ
ท าเพื่อทบทวนว่าตนเองนั้นได้ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การทบทวน
จุดประสงค์ที่แท้จริงคือ ต้องการให้เด็กได้เชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงานกับผลงานที่ท า รวมถึงการเล่า
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ลงมือท าด้วยตนเอง 



๑๑๗ 

 

  ระดับประถมศึกษา : โครงการกิจกรรมวันวิชาการ“รักษ์ชีวิต  ลดมลพิษด้วยสะเต็ม” ตาม
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 ในระดับประถมศึกษา
ที่ว่าด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้
ทุกที่ ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามแต่ละระดับชั้นให้เหมาะสมกับวัย ศักยภาพ 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจตามความต้องการของนักเรียน ทั้งปฏิบัติด้วยตนเองและปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การมีน้ าใจต่อกัน และการฝึกคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จึง
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ชุมนุม และบูรณาการสะเต็ม  โดยเริ่มจากปัญหา
สภาพสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครที่นักเรียนสนใจ ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning และสะเต็มศึกษา เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างหรือผลิตนวัตกรรมที่น าไป
ปูองกันหรือแก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครที่ตนเองสนใจได้ และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน
เห็นความส าคัญของสังคมส่วนรวมที่อยู่ร่วมกัน 

ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบ 

 โครงการไหว้ถูกวิธี  มีมารยาทไทย  เน่ืองจากโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีเอกลักษณ์โรงเรียน คือ 
“มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน”  ดังนั้นโรงเรียนจึงด าเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะมารยาท
ไทยเป็นการแสดงออกของกิริยา วาจาต่างๆ เช่น การยืน การเดิน การนั่ง การรับของ ส่งของ การท าความ
เคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้
ค าพูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนในพิธีการต่าง ๆ อย่างสุภาพเรียบร้อยที่
บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ ถือเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของคน
ไทยและเป็นสิ่งที่ดีงามที่นักเรียนต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้อยู่สืบต่อไป อีกทั้งส่งเสริมให้นัก เรียนมีวินัย สามารถ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเติบโตเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความ
รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๘ 

 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย (ปรับตามตารางที่โรงเรียนรายงาน) 

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

พัฒนาการ จ านวนเดก็ที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 80 74(92.50) 6(7.50) - 

2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 80 75(93.75) 5(6.25) - 

3. ด้ายสังคม 80 76(95.00) 4(5.00) - 

4. ด้านสติปัญญา 80 75(93.75) 5(6.25) - 

 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

พัฒนาการ จ านวนเดก็ที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 82 77(93.90) 5(6.10) - 

2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 82 79(96.34) 3(3.66) - 

3. ด้านสังคม 82 79(96.34) 3(3.66) - 

4. ด้านสติปัญญา 82 78(95.12) 4(4.88) - 

 

  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

พัฒนาการ จ านวนเดก็ที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 86 84(97.67) 2(2.33) - 

2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 86 78(90.70) 8(9.30) - 

3. ด้านสังคม 86 82(95.39) 4(4.61) - 

4. ด้านสติปัญญา 86 83(96.51) 3(3.49) - 
 

 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

สาระวิชา 
จ านวน 

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน 
เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

เฉลี่ย   
ร้อยละ 

จ านวน (ร้อยละ) ของนกัเรียนที่ได้ในระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

การอ่าน 

ออกเสียง 
136 80.73 13.78 80.73 12 (8.82) 7 (5.14) 

13 
(9.55) 

104 
(76.47) 

การอ่าน 

รู้เรื่อง 
136 80.26 10.93 80.26 4 (2.94) 

12 
(8.82) 

20 
(14.70) 

100 
(73.52) 

รวม 2  

สมรรถนะ 
136 80.49 23.82 80.49 11 (8.08) 6 (4.41) 

16 
(11.76) 

103 
(75.73) 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระวิชา 
จ านวน คะแนน 

ส่วน
เบ่ียงเบน 

เฉลี่ย จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ในระดับ 

คน เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ภาษาไทย 145 38.73 6.36 77.46 0.00 4.83 28.28 66.90 

คณิตศาสตร์ 145 36.83 7.77 73.66 0.00 7.59 42.07 50.34 

วิทยาศาสตร์ 145 41.17 6.57 82.34 0.00 1.38 24.14 74.48 

ภาษาอังกฤษ 145 39.90 10.55 79.81 0.69 11.03 20.00 68.28 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สาระวิชา 
จ านวน คะแนน 

ส่วน
เบ่ียงเบน 

เฉลี่ย จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ในระดับ 

คน เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ภาษาไทย 146 65.26 20.42 65.26 2.76 20.69 31.72 45.52 

คณิตศาสตร์ 146 45.69 19.13 45.69 14.38 45.89 29.45 10.27 

วิทยาศาสตร์ 146 47.96 16.90 47.96 5.48 48.63 36.99 8.90 

ภาษาอังกฤษ 146 52.22 29.61 52.22 26.21 26.90 16.55 31.03 

 

 

 



๑๒๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สาระวิชา 
จ านวน คะแนน 

ส่วน
เบ่ียงเบน 

เฉลี่ย จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ในระดับ 

คน เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ภาษาไทย 160 59.90 27.90 59.90 2.50 25.63 50.00 21.88 

คณิตศาสตร์ 160 44.13 20.35 44.13 17.50 48.13 23.75 10.63 

วิทยาศาสตร์ 160 52.39 16.63 52.39 4.38 41.25 46.88 7.50 

ภาษาอังกฤษ 160 52.93 28.81 52.93 21.25 28.75 14.38 35.63 

 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนกัเรียนตามระดับคณุภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 138 120 11 7 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 145 143 2 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 142 106 30 6 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 146 101 45 - - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 160 73 81 6 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 156 96 59 1 - 

รวม 887 639 228 20 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 72.04 25.71 2.25 - 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ)  ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 138 86 35 17 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 145 94 46 5 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 142 86 45 11 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 146 87 54 5 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 160 75 77 8 - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 156 91 64 1 - 

รวม 887 519 321 47 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 58.51 36.19 5.30 - 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนกัเรียนตามระดับคณุภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 138 138  (100)                                                                                                      - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 145 145  (100) - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 142 142  (100) - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 146 146  (100)                                                    - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 160 157  (100) - 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 156 156  (100) - 

รวม 887 887                                                                                                                - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100.00 - 

 

 



๑๒๒ 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนกัเรียนตามสมรรถส าคัญ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 887 604 256 27 - 

2. ด้านความสามารถในการคิด 887 593 261 33 - 

3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 887 588 261 38 - 

4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 887 644 221 22 - 

5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 887 694 186 7 - 

รวม 887 625 237 25 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 70.46 26.72 2.82 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนา  
1. จุดเด่น 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลาย เช่น การประชุมระดมสมอง การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระฯ ต่าง 
ๆ เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียนออกเป็น 6 ฝุาย
ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ และ กลุ่มงานปฐมวัย โดยวิเคราะห์จากข้อมูล  พื้นฐาน ทางด้านการศึกษา ทักษะ 
ความสนใจ และความต้องการของแต่ละบุคคล โดยโครงสร้างการบริหารงาน  ทั้ง 6 กลุ่ม มีความสอดคล้อง
กับบริบทภาระงาน โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ใน
ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน และค าสั่งปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและ ให้ความรู้ในการน าไปปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และภาระงาน มีการนิเทศติดตามอย่างเป็น
ระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย ผู้น บริหาร และ คณะฝุายบริหาร ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน แล้วด าเนินการรายงานผลการประเมินเพื่อน าไปปรับปรุงและแก้ไขพัฒนา เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายตามวัฒนธรรมองค์กรที่ตั้งไว้ ซึ่งมาจากแนวปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมายาวนาน
ประกอบด้วย 1) ความศรัทธา ได้แก่ ความศรัทธาเรื่องความส าเร็จในอดีตและปัจจุบัน การเสริมแรงจูงใจ 
การมีต้นแบบที่ดี ความเชื่อมั่นใน คุณภาพ การประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย 2) การปลูกฝัง ในเรื่อง การ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การใฝุรู้ใฝุเรียน 3) ความมุ่งมั่น ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง สร้างภาวะผู้น า การมีส่วนร่วม การกระจาย อ านาจสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแบบ Active learning มีรายวิชาเพิ่มเติม 
กิจกรรมชุมนุม เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้น
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ใช้กระบวนการ STEM ศึกษาและสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน มี
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมวันวิชาการ (Open House) ของ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม ซึ่งครูและนักเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนบรรลุเปูาหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าร้อยละ 50 และสูงกว่าระดับประเทศ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรมได้ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ก าหนดพันธกิจของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน โดยได้ก าหนดให้มี
ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ระหว่างครูผู้สอนกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้กับกลุ่มบริหารวิชาการ ผลการด าเนินงานที่เป็นจุดเด่นมีดังนี้ 
  1) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  สูงกว่าค่า 
  เปูาหมายที่ก าหนดทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2) ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ทุกวิชาและสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
  ระดับประเทศ 
  3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูงกว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนด  

4) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สูงกว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนด 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีการบริหารคุณภาพด้วย
วงจร คุณภาพในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยน า
แผนไปสู่การปฏิบัติในกิจกรรม/โครงการ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน  วิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาครูและบุคลากร จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยเน้นให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท าให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับ
มอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของ
การบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมี
สิ่งอานวยความสะดวก เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  จุดเด่นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนอนุบาลสาม
เสนฯ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และ หลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู้สอนทุกคนต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้และจัด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง มีกิจกรรมชุมนุม กิจกรรม ลดเวลาเรียน  เพิ่ม
เวลารู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน รู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



๑๒๕ 

 

รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ (PLC) ระหว่างครู ด้วยกัน ส่งผลให้ครูโรงเรียนอนุบาล
สามเสนฯทุกคนเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาผู้เรียน จุดเด่นของการด าเนินงานด้านกระบวนการจั ด
กาเรียนการสอนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ  
 
2. จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้น  

2. จัดกิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ให้
  สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะ ในศตวรรษที่ 21 
  ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษา  

4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง  
  รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ   

5. เผยแพร่โครงงานคุณธรรม ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคน มีส่วนร่วมและช่วยกันจัด 
  กิจกรรมเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

6. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่ 
  นักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. พัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้
  ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้น และสร้าง 
  ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัด  
  การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ การ
  ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  

3. ส่งเสริมให้บุคลากรน าผลการด าเนินกิจกรรมและการด าเนินโครงการที่สะท้อนผล  
ที่แท้จริงเพื่อน าไปเป็นแนวทาง ปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อไป  
4. ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญ

  ชวนนักเรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

   3. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนรว่มในการจดักิจกรรมให้นักเรียนเพิม่มากขึ้น มี 
   ประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นา 
   ความรูก้ลับไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการ 

  จัดท าการวิจัยใน ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
3 การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

  ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
  6. การให้ความรู้บุคลากรใหม่ ด้านการประกันคุณภาพ 

7. การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  

          2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามแนวทางของการ 
  ประเมิน O-NET  

3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น/ครูที่มีความ 
  สามารถเฉพาะด้าน  

4. ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

5. การให้ความรู้ด้านการบริหารโดยใช้กระบวนการวิจัย 
6. การให้ความรู้ครู ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ด้านการประกันคุณภาพ 

 
 



 

 

ภาคผนวก 













 

 
ประชุมผู้ปกครองกอ่นเปิดภาคเรียน  

   
 

    
 
 
 

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

    

 



 

 

  

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 

  

  

 

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

    

 



วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 

    

  

  

  
 



 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ิ
1 กรกฎาคม 2562 

 

  
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 



พิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

   

   
 

วันอาเซียน 
8 สิงหาคม 2562 

 

   
 

  



 

วันแม่แห่งชาติ ปี 2562 

  

  

วันวิทยาศาสตร ์
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 

   
 
  

Twinning Program ABSS-DZPS 2019 

 

 

 

 



  
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับนักเรียนจาก Dazhong Primary School ประเทศสิงคโปร ์

วันที่  25 – 26 มิถุนายน  2562 
 

   
 

    

 

ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร 
วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562 

   
 
 
 

 

 



 

 

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพะเยา มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP 

  
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูง ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงาน 

     

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดมหาบุศย์ มาศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์ระดับชั้นปฐมวัย 

      
 

รับตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวนั 

   



English Camp 2019 ของนักเรียนโปรแกรม EIS และ MEP ระดับชั้น ป.3 – 6 

  

      

      

 

English Camp 2019 ของนักเรียนโปรแกรม MEP ระดับชั้น ป.1 – 2 

    

 



ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ คณะครู และนักเรียน เข้ารับโล่รางวัลเชิดชเูกียรต ิ
ผลการทดสอบระดบัชาติ (ONET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการทดสอบระดบัชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

      
 

  
 

        
 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์จัดการแข่งขันระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

  
 

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันมหาธีรราชเจ้า” 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

  

 

ทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

  



 สอบธรรมศึกษาชั้นโทและชั้นตร ี
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

  

 

วันส าคัญของชาติ ปี 2562 
5 ธันวาคม 2562 

  

  
 



 วันคริสต์มาส 
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 

  

 

กีฬาสี อนุบาลสามเสนฯ เกมส ์
ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 

  

 
 
 



 

 ท าบุญตักบาตร วันปีใหม่...ตามวิถีไทย 

  

วันเด็กแหง่ชาติ ปี 2563 

  
 

ประกวดมารยาทไทย ห้องเรียนสวยสะอาดและมีระเบียบวินัย 

  

 
 
 



 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาคู จังหวดัภูเก็ต มาศึกษาดูงาน 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป (High scope)

     

คณะแพทย์ศาสตร ์ศิริราชพยาบาล เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

      

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เข้าศึกษาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป(High scope) 

    



 งานวิชาการ “อนุบาลสามเสนฯ OPEN HOUSE” 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563  

    

   

  

แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน 
วันที่  14  กุมภาพันธ ์ 2563 

  



 Twinning Programme 2019  
 Dazhong Primary School และ  Zhenghua Primary School  

ณ ประเทศสงิคโปร ์ระหว่างวันที่  7-11 ตุลาคม 2562 

      

  

  

University of Islamic Balitar Indonesia ประเทศอนิโดนิเซีย เพื่อมาศึกษาดูงาน 
วันที่  29  มกราคม  2563 

    



 ประมวลภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 

 

 
 



 มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

          

         
 

            
 

   

 

 

 

 

 



 มาตรฐานที่  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 

    

 

    

 

    

  

    

 



 มาตรฐานที่  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น (ต่อ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มาตรฐานที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มาตรฐานที่  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

           ส าหรับครู  

  

  

  

  

 



  มาตรฐานที่  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

           ส าหรับครู (ตอ่) 

  

  

  

  

มาตรฐานที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนรว่ม 



      
 

       
 

      
 

      
 
 

 



มาตรฐานที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีการพัฒนาการทกุด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มาตรฐานที่ 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มาตรฐานที่ 3.4 การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

      

      

      

      

 

 

     



 

 

 

ผลการทดสอบระดับชาติ 



2560 2561 2562

ด้านภาษาไทย 73.10 71.08 65.65

ด้านคณติศาสตร์ 54.79 66.72 63.50

ด้านเหตุผล 63.47 64.23 -

รวม 2 ด้าน 63.79 67.34 64.58

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีนความสามารถด้าน

ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560 - 2562

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)



2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

ด้านภาษาไทย 52.67 53.18 46.46 58.09 57.92 50.71 73.10 71.08 65.65

ด้านคณิตศาสตร์ 37.75 47.19 44.94 38.38 48.55 46.15 54.79 66.72 63.50

ด้านเหตุผล 45.31 48.07 - 48.78 52.22 - 63.47 64.23 -

รวม 2 ด้าน 45.25 49.48 45.7 48.49 52.90 48.43 63.79 67.34 64.58

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ
กลุม่สาระ / วชิา

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวดั คะแนนเฉลีย่ระดับโรงเรียน

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ปีการศึกษา  25560-2562
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เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT)        

  ปีการศึกษา 2560-2562 
ประเทศ 

จังหวัด 

โรงเรียน 

              2560               2561                 2562                 2560                  2561                   2562                   2560                   2561                2562              
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)        
  ปีการศึกษา 2560-2562 

ประเทศ 
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โรงเรียน 
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2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

ภาษาไทย 46.58 55.90 49.07 52.39 61.65 54.33 64.18 71.84 64.93

คณิตศาสตร์ 37.12 37.50 32.9 43.59 44.82 38.42 56.15 61.26 52.21

วิทยาศาสตร์ 39.12 39.93 35.55 43.13 43.93 40.26 53.46 50.12 54.02

ภาษาอังกฤษ 36.34 39.24 34.42 47.99 51.24 45.95 68.55 64.69 59.85

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา 2560-2562

กลุ่มสาระ / วิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน



หนนา 1/2

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

จหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน       ในเมชองขนาดโรงเรรยน          ใหญญ

1010010012 อนรบาลสามเสนฯ

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐานภาค กรรงเทพมหานคร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 6 - คญาสถตตตแยกตามรายวตชาสสาหรหบโรงเรรยน

สหงกหด

วตชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนตยมมหธยฐาน

(S.D.)
คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวน สญวนเบรชยงเบนมาตรฐานการจสาแนกระดหบ

คญาสถตตต

ภาษาไทย (61)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)
ผสผเขผาสอบ รวมอหตนหยปรนหย รวมอหตนหยปรนหย ปรนหย อหตนหย รวม ปรนหย อหตนหย รวม รวม รวม

64.75โรงเรรยน *88.25 33.0064.93 11.34 62.00136 52.39 12.54 10.43 2.66 75.00 18.00 17.50 5.75

51.50ขนาดโรงเรรยน 97.50 2.7551.34 14.76 57.00131,885 40.62 10.72 12.92 3.17 80.00 20.00 0.00 0.00

54.50ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 97.50 7.5054.33 14.43 57.0063,938 43.22 11.11 12.86 2.98 80.00 18.75 2.50 0.00

54.50จหงหวหด 97.50 7.5054.33 14.43 57.0063,938 43.22 11.11 12.86 2.98 80.00 18.75 2.50 0.00

57.25เขตพชตนทรช 96.75 15.2557.01 13.89 62.002,965 45.76 11.25 12.46 2.83 80.00 18.25 10.00 0.00

47.50สหงกหด 96.75 0.0047.95 13.84 49.25433,365 37.61 10.34 12.20 2.94 80.00 20.00 0.00 0.00

53.25ศธ.ภาค 97.50 5.0053.17 14.37 57.00112,979 42.24 10.93 12.76 2.98 80.00 19.50 2.50 0.00

54.50ภาค(ภสมตศาสตรร) 97.50 7.5054.33 14.43 57.0063,938 43.22 11.11 12.86 2.98 80.00 18.75 2.50 0.00

49.00กระทรวง: ศธ 97.50 0.0049.18 14.38 49.25609,265 38.75 10.43 12.64 3.06 80.00 20.00 0.00 0.00

49.00ประเทศ 97.50 0.0049.07 14.36 49.25692,721 38.67 10.41 12.62 3.07 80.00 20.00 0.00 0.00

* : มมคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

วตชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนตยมมหธยฐาน

มาตรฐาน (S.D.)

คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวนผสผเขผาสอบ สญวนเบรชยงเบนการจสาแนกระดหบ

คญาสถตตต

ภาษาอหงกฤษ (63)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)

โรงเรรยน 100.00 15.0059.85 27.07 61.25 87.50136

ขนาดโรงเรรยน 100.00 2.5038.51 20.56 32.50 27.50131,880

ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 100.00 2.5045.95 24.46 37.50 27.5063,936

จหงหวหด 100.00 2.5045.95 24.46 37.50 27.5063,936

เขตพชตนทรช *100.00 5.0047.31 23.80 40.00 27.502,965

สหงกหด 100.00 0.0030.86 13.93 27.50 25.00433,350

ศธ.ภาค 100.00 2.5043.21 23.39 35.00 27.50112,977

ภาค(ภสมตศาสตรร) 100.00 2.5045.95 24.46 37.50 27.5063,936

กระทรวง: ศธ 100.00 0.0034.64 18.28 30.00 25.00609,252

ประเทศ 100.00 0.0034.42 18.03 30.00 25.00692,708

* : มมคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา
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รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

จหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน       ในเมชองขนาดโรงเรรยน          ใหญญ

1010010012 อนรบาลสามเสนฯ

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐานภาค กรรงเทพมหานคร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 6 - คญาสถตตตแยกตามรายวตชาสสาหรหบโรงเรรยน

สหงกหด

วตชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนตยมมหธยฐาน

มาตรฐาน (S.D.)

คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวนผสผเขผาสอบ สญวนเบรชยงเบนการจสาแนกระดหบ

คญาสถตตต

คณตตศาสตรร  (64)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)

โรงเรรยน 100.00 10.0052.21 21.42 50.00 50.00136

ขนาดโรงเรรยน 100.00 0.0034.99 16.79 30.00 30.00131,871

ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 100.00 0.0038.42 18.26 35.00 30.0063,935

จหงหวหด 100.00 0.0038.42 18.26 35.00 30.0063,935

เขตพชตนทรช 100.00 0.0041.16 18.28 40.00 35.002,965

สหงกหด 100.00 0.0031.60 14.74 30.00 25.00433,351

ศธ.ภาค 100.00 0.0036.93 17.57 35.00 30.00112,970

ภาค(ภสมตศาสตรร) 100.00 0.0038.42 18.26 35.00 30.0063,935

กระทรวง: ศธ 100.00 0.0033.13 15.98 30.00 25.00609,224

ประเทศ 100.00 0.0032.90 15.82 30.00 25.00692,673

วตชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนตยมมหธยฐาน

มาตรฐาน (S.D.)

คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวนผสผเขผาสอบ สญวนเบรชยงเบนการจสาแนกระดหบ

คญาสถตตต

วตทยาศาสตรร  (65)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)

โรงเรรยน 96.50 17.2554.02 18.35 52.25 43.00136

ขนาดโรงเรรยน 100.00 0.0037.76 15.01 35.00 32.50131,881

ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 100.00 0.0040.26 15.91 37.25 32.5063,934

จหงหวหด 100.00 0.0040.26 15.91 37.25 32.5063,934

เขตพชตนทรช 96.50 3.5042.86 16.16 40.75 39.502,965

สหงกหด 100.00 0.0034.30 12.96 32.50 32.50433,351

ศธ.ภาค 100.00 0.0039.07 15.43 36.00 32.50112,975

ภาค(ภสมตศาสตรร) 100.00 0.0040.26 15.91 37.25 32.5063,934

กระทรวง: ศธ 100.00 0.0035.68 14.03 33.75 32.50609,248

ประเทศ 100.00 0.0035.55 13.94 33.75 32.50692,705

ววนทมท 24/03/2020 19:15:21



 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสองและรอบสาม 
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