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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป

ถนนประดิพัทธ์

ซอยเรวดี

(สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

ซอยเริงพยงค์
ทางลัดไปถนนพหลโยธิน

ซอยเจริญพร 1

ซอยเสนาร่วม

ซอยโพธิ์แก้ว

ไปสะพานควาย

ซอยเจริ ญพร

คลองประปาสามเสน

โรงเรียนเรวดี

โรงเรียนอนุบาลสามเสน
คลองประปาสามเสน

ถนนพระราม 6
ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ซอยเรวดี

สี่แยกประดิพัทธ์

เกียกกาย

ซอยวัจนา

ไปจตุจักร

ไปสะพานแดง

ซอยเจริญสุข

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ที่ตั้ง 302/342
ในบริ เ วณอาคารสงเคราะห์ สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(สพป.กทม.) โทรศัพท์ 02-279-0415 โทรสาร 02-278-0713 E-mail: anubansamsen1@gmail.com
Website: www.abss.ac.th เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ 302/342 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ในบริเวณอาคาร
สงเคราะห์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ก่อตั้ง
เมื่อ พ.ศ.2514 แนวคิดการตั้งโรงเรียนเกิดจากศาสตราจารย์ ปกรณ์ อังศุสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ในสมัยนั้นได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา ปรารถนาจะให้มีโรงเรียนระดับต้นๆ สําหรับบุตรหลาน
พนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และประชาชนบริเวณใกล้เคียง
แผนที่เดินทางไปโรงเรียน
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2. ข้อมูลผู้บริหาร
1) ผู้อํานวยการโรงเรียน นายรักไทย ธนวุฒิกุล โทรศัพท์ 089-2990566
e-mail : rakthai_th@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบรรณารักษณ์ศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี 6 เดือน
2) รองผู้อํานวยการโรงเรียน 3 คน
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โทรศัพท์ 08-9060-2694
e-mail : kittisaknaja@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ 06-1598-9242
e-mail : tum_kunkonlex@hotmail.com รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายโชคชัย จาดเมือง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม)
สาขา การบริหารการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 09-6667-7014
e-mail : jadmuangc@gmail.com รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
1) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 1118 คน
2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1118 คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

เพศ
ชาย

หญิง

เฉลี่ย
ต่อห้อง

รวม

อนุบาล 3 ขวบ

-

-

-

-

-

อ.1

3

45

41

86

29

อ.2

3

39

43

82

27

อ.3

3

42

39

81

27

รวม

9

126

123

249

ป.1

4

73

68

141

35

ป.2

4

76

67

143

36

ป.3

4

79

63

142

35

ป.4

4

74

64

138

34

ป.5

4

81

66

147

37

ป.6

4

89

69

158

39

รวม

24

472

397

869

รวมทั้งหมด

33

598

520

1118

๓

ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูประจาการ(เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
จานวนครั้ง/
ชั่วโมง ที่รบั การ
พัฒนา/ปี

อายุ
อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

๕๘

๓๕

เชี่ยวชาญ

อม.

บรรณารักษ์

๒ นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
๓ นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
๔ นายโชคชัย จาดเมือง
ปฐมวัย
๕ นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน
๖ นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง
๗ นายสุรชัย ศรีโยธี
๘ นางสุกัญญา สุขศรีทอง
๙ นางสสิธร หิรัญ
๑๐ นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ
๑๑ นางสาวสินีนารถ นรินทรสรศักดิ์
๑๒ นางเมธาวี อุดมทัศนีย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑๓ นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบลู ย์
๑๔ นางสาวจิตนา สังข์ทอง
๑๕ นางสาวสุพร อุดมชุม

๔๕
๓๘
๓๘

๑๒
๑๓
๘

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

คม.
ศษ.ม
คม.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา

๓๓
๒๙
๓๒
๔๖
๓๗
๓๓
๕๗
๔๔

๙
๔
๙
๒๓
๕
๑๐
๓๔
๒๒

ชํานาญการ
ครู
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ครู
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ

ศษ.ม.
คม.
คม.
กศ.ม.
กศ.ม.
คม.
คม.
ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา
ปฐมวัย
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
หลักสูตรและการสอน

ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย

๔
๔
๔
๔
๔
๔
๒
๔

๔๖
๔๖
๔๖
๔๖
๔๖
๔๖
๒๕
๔๖

๓๑

๔

ครู

ศศ.บ

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.๒

๓๘
๕๗

๑๓
๘

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ศษ.ม

นวัตกรรมหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้

ภาษาไทย ป.๓
ภาษาไทย ป.๓

๑๑
๑๗
๑๐

๑๑๒
๘๗
๘๕

๑๖ นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม
๑๗ นางสาวมณฑิรา แสงสุข
๑๘ นางรุ่งลักษณ์ ภู่สุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑๙ นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ

๓๑
๓๒
๕๔

๕
๔
๖

ครู
ครูผู้ช่วย
ครู

ศษ.ม.
ศศ.บ.
ศษ.บ

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ประถมศึกษา

ภาษาไทย ป.๖
ภาษาไทย ป.๕
ภาษาไทย

๑๑
๕
๒

๑๐๒
๔๘
๒๘

๕๖

๒๔

ชํานาญการ

คบ.

เกษตรศาสตร์

๔

๔๖

๒๐ นางสาวจาริณี บุญกอง

๒๗

๓

ครู

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.๑
คณิตศาสตร์
ป.๒/ป.๔

๒๑ นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ

๔๕

๑๑

ชํานาญการ

ศษ.ม.

การวัดผลศึกษา

๘
๒๗

๘๐
๑๗๖

๒๒ นางสาวบริสุทธิธ์ รรม พิมพ์ศิริ

๔๐

๑๖

ชํานาญการ

ปร.ด.

หลักสูตรและการสอน

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๓๘
๒๘
๔๗
๓๔

๔
๓
๒๕
๑๑

ครู
ครู
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ

วท.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.

สถิติ
การสอนคณิตศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน

๗
๒
๔
๙
20

๘๕
๒๘
๔๖
๑๖๒
56

ที่
๑

ชื่อ - ชื่อสกุล
นายรักไทย ธนวุฒิกุล

นายวินยั คงสุขา
นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาศศรี
นางวันเพ็ญ สําลีขาว
นางสาวอัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชัน้ /
ตาแหน่ง
ผู้อํานวยการ

ครั้ง ชั่วโมง
23 89

รองผู้อํานวยการ 26
รองผู้อํานวยการ ๖
รองผู้อํานวยการ ๓

คณิตศาสตร์ ป.๓
คณิตศาสตร์
ป.๓ -๖ (EIS)
คณิตศาสตร์ ป.๔
คณิตศาสตร์ ป.๕
คณิตศาสตร์ ป.๖
คณิตศาสตร์ ป.๒

108
๖๐
๕๔

๔

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๗ นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์
๒๙
๒๘ นางสาวนงเยาว์ ขันคํา
๔๒
๒๙ นางสาวสุกัญญา อดิษะ
๕๒
๓๐ นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
๕๖
๓๑ นางสาวศิริลักษณ์ วงค์พุฒ

๒๖

๓๒ นางสาวสุพิชญา ประสารศรี

๓๔

๓๓ นางสาวอภิญา พรชู

๓๗

๓
๕
๑๕
๓๒
๑ปี ๗
เดือน
๑ ปี ๗
เดือน
๖

๓๔

๓๗

๑๔

นางสาวปานเทพิน อัศวธํารงกิติ

จานวนครั้ง/
ชั่วโมง ที่รบั การ
พัฒนา/ปี

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

ครู
ครู
ชํานาญการ
เชี่ยวชาญ

คบ.
วท.บ.
คศ.ม.
กศ.ม.

วิทยาศาสตร์
ชีววิทยาประยุกต์
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์ ป.๑
วิทยาศาสตร์ ป.๓
วิทยาศาสตร์ ป.๕
วิทยาศาสตร์ป.๔

๘
๖
๑๔
๑๐

๖๗
๖๔
๒๘๘
๙๗

ครูผู้ช่วย

คบ.

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

วิทยาศาสตร์ ป.๑-๒

๗

๘๗

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ป.๓

๑๐

๘๒

ครู

ศษ.ม

บริหารการศึกษา

คอมพิวเตอร์ ป.๑ - ป.๓

๑๑

๑๐๓

ชํานาญการ

ศษ.ม

เทคโนโลยีและ
สิ่อสารการศึกษา

คอมพิวเตอร์ ป.๔ - ป.๖

๗

๗๓

หลักสูตรและการ
สอน
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

หน้าที่พลเมือง
ป.๑ – ๓
สังคมศึกษา ป.๔
สังคมศึกษา ป.๕
สังคมศึกษา ป.๔ – ๖

๖

๗๐

๖
๗

๕๘
๘๒

การประถมศึกษา
ปฐมวัย

สังคมศึกษา ป.๖
สังคมศึกษา ป.๓

๔
๖
๒

๔๒
๘2
๒๘

จิตวิทยาแนะแนว

สังคมศึกษา

๗

๖๖

๖

๖๐

๘

๑๐๐

วิชาเอก

สอนวิชา/ชัน้ /
ตาแหน่ง

ครั้ง ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นางสาววิมล ธรรมโรเวศน์

๔๔

๑๐

ครู

คม.

นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว
นางบังเอิญ เชื้อชุ่ม
นายจิรัฏฐ์ เอี้ยเจริญ

๒๗
๔๒
๓๗
๕๖
๕๖

๓
๑๑
๓
๓๔
๒๗

ครู
ชํานาญการ
ครู
ชํานาญการ

คบ.
กศ.ม.
พธ.บ.

๔๖

๒๔

นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม
นางมานิตา อุชชิน

๔๒ นางนฤมล เปลี่ยนแพ

คม.
ชํานาญการพิเศษ ทบ.ม.
กศ.ม
ชํานาญการพิเศษ
ศษ.ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๔๓

นายณตะนาว เนียมอ่อน

๔๔ นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๔๕ นายปิตนิ ันท์ บัวสําลี
๔๖ นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต
๔๗ นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปรานี

๓๑

๗ ปี ๖
เดือน

ชํานาญการ

๔๙

๘

ชํานาญการ

๓๙
๓๒
๔๗

๑๑
๗
๑๓

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ศษ.ม

บริหารการศึกษา

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

สุขศึกษาและ
พลศึกษา ป.๑ - ๒
สุขศึกษาและ
พลศึกษา ป.๔ - ๖

ศป.ม.
คม.

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา

ศิลปะ ป.๕ - ๖
ดนตรี ป.๑ - ๖
ศิลปะ ป.๑-๓

๗
๔

๗๐
๕๒

๓

๓๒

ชํานาณการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔๘ นางสาวอติภา เกษมวัฒนา
๔๗
๒๔

ชํานาญการ

คบ.

ปฐมวัย

การงานอาชีพฯป.๕-ป.๖

๔

๔๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๔๙ นางสาวมยุรา สุระนิตย์
๔๓
๕๐ นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง ๓๖
๕๑ นางสาวขันทอง วงษ์แก้ว
๔๗

ครู
ชํานาญการ
ครู

บธ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.

คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ป.๑
ภาษาอังกฤษ ป.๒

๔
๗
๙

๕๘
๘๒
๗๘

๗
๙
๖

ภาษาอังกฤษ ป.๓ - ป.๔

๕

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

๕๒ นางพิมพ์สิริ จิตรามวงศ์
๕๓ นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร
๕๔ นางสาวฐิติการย์ ฤทธิชัยนุวัฒน์

อายุ
๓๑
๓๑
๒๗

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

๗
๓
๒

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

ศศ.ม
คบ.
กศ.บ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชัน้ /
ตาแหน่ง

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ป.๕

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ ป.๖
ภาษาจีน ป.๒ - ป.๖

จานวนครั้ง/
ชั่วโมง ที่รบั การ
พัฒนา/ปี

ครั้ง ชั่วโมง
27 100
7
65
2
28

จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 34 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29
ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา / ชั้น /
ตาแหน่ง

จ้างด้วยเงิน

จานวนครั้ง/
ชั่วโมง ที่รบั
การพัฒนา/ปี

ชั่วโมง
ครั้ง ชั่วโมง

๑
๒

นางดวงใจ งาคม
นายสัญญา ไพบูลย์

๔๒
๓๐

๑๑ ปี
๒ ปี

คบ.
คบ.

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย

ปฐมวัย
ปฐมวัย

๓

นางสาวอารียา ค้าสุกร

๒๖

๓ ปี

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

ปฐมวัย

๔

นางสาวชลธิชา บุญผ่องศรี

๒๖

๒ ปี

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

ปฐมวัย

๕

นางสาวสาธนี จรรยามั่น

๒๕

๑ ปี

ศษ.บ

การศึกษาปฐมวัย

ปฐมวัย

6

นางสาวนงนุช จ่าบาล

๓๖

๙ปี

วท.บ.

7

นายสุวสันต์ คําภักดี

๒๕

๙ เดือน

กศ.บ

๔๑

๑๑ ปี

บธ.บ.

๗๒

๑๒ ปี
๒ ปี ๔
เดือน

คบ.

8
9

นางสาวสุคนธ์พิศา วรรณ
วงษ์
นางเบญจพร บุญญานุวัตร

๑0 นายฐิติพงศ์ วรสิทธิกุลวงศ์
๑1

นางสาวชัญญานุช กลีบ
อุบล

๓๗
๒๖

๑2 นางพิมพ์ลดา แจ้งเจนเวทย์ ๔๒
๑3 นางวัชราภรณ์ จินตภัทร์
นางสาวศิริรัตน์ แจ้ง
๑4
กระจ่าง

๓๔

๑5 นางสาวนุชรีย์ ขวัญเมือง

๔๐

๓๐

๒ ปี ๓
เดือน
-

ศศ.บ.
ศศ.บ.

วิทยาการ
ภาษาไทย ป.๑ - ป.๓
คอมพิวเตอร์
สุขศึกษาและ
พละ ป.๓ – ป.๕
พลศึกษา
สารสนเทศการ
การงานอาชีพฯ ป.๔
จัดการ
นาฎศิลป์
นาฎศิลป์ ป.๑- ป.๖
บรรณารักษศาสตร์
ห้องสมุด
ฯ
ภาษาไทยเพื่อ
การงานอาชีพ ,
นวัตกรรมการ
ห้องสมุด
สื่อสาร

วท.บ.

ฟิสิกส์

ธุรการ

บธ.บ.

การตลาด

ธุรการ

บช.บ.

การบัญชี

ธุรการ

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

ธุรการ

สพป.กทม.
สพป.กทม.
รายได้
โรงเรียน
รายได้
โรงเรียน
รายได้
โรงเรียน

๔
๒

๖๗
๒๘

๓

๔๐

๓

๔๐

๓

๔๐

สพป.กทม.

๒

๒๘

รายได้
โรงเรียน

๔

๖๗

๗
๑

๕๕
๖

12

35

๒

๒๘

3

20

3

20

3

20

3

20

สพป.กทม.
สพป.กทม.
รายได้
โรงเรียน
รายได้
โรงเรียน
รายได้
โรงเรียน
สพป.กทม.
รายได้
โรงเรียน
รายได้
โรงเรียน

๖

สรุปข้อมูลครูและบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ผู้อํานวยการโรงเรียน
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ครู ค.ศ. 4
ครู ค.ศ. 3
ครู ค.ศ. 2
ครู ค.ศ. 1
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
ลูกจ้าง
อื่นๆ (โปรดระบุ)
รวม

เพศ
ชาย
1
2
1
3
2
2
3
1
1

หญิง
1
6
17
17
4
13
1
5

16

64

รวม
1
3
1
6
20
19
4
15
4
1
6
80

5. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน จํานวน 5 หลัง อาคารประกอบด้วยตึก 3 ชั้น แบบ 318 จํานวน 2 หลัง ตึก 4 ชั้น
แบบพิเศษ จํานวน 2 หลัง และตึก 6 ชั้นแบบพิเศษ จํานวน 1 หลัง มีห้องน้ํา 15 หลัง สนามเด็กเล่น 2 สนาม
สนามแบดมินตัน 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม

6. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
43,779,304.58 งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
เงินนอกงบประมาณ 14,307,737.58 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่นๆ(ระบุ)
งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ
58,087,042.16
รวมรายจ่าย
งบดําเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 51.77 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.89 ของรายรับ

จานวน/บาท
30,069,796.27
27,819,744.51
57,889,540.78

๗

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็น
ที่อยู่อาศัยของพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณ 300 – 400 ครอบครัว มีประชากร 1,500 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นสถานที่ราชการ บริษัทเอกชน และย่านการค้า อาทิเช่น กระทรวงการคลั ง กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง กรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคารบริษัท
ทิปโก้ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ฯลฯ อาชีพหลักของชุมชนคือ รับราชการ นักธุรกิจ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ค้าขาย
ฯลฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ศูนย์รวมการจําหน่าย
สินค้าพื้นเมืองจาก4ภาคและการจําหน่ายพันธุ์ไม้ ณ สวนจตุจักร และตลาด อ.ต.ก.
7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ประกอบอาชีพรับราชการประมาณร้อยละ 35 รัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ 15 รับจ้างและอาชีพ
อิสระประมาณร้อยละ 35 ธุรกิจส่วนตัวประมาณร้อยละ 15
- นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 นับถือศาสนาอื่นร้อยละ 5
- ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 170,000 บาท โดยประมาณ จํานวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 3 – 5 คน
7.3 โอกาส
1) โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก ทําให้สามารถดําเนินการในด้านการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
2) โรงเรี ยนมี ค วามพร้ อ มในด้ า นการสนับ สนุ นด้ า นทรั พ ยากรการจั ด การศึ ก ษาจากผู้ ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ชุมชน หน่วยราชการ และภาคเอกชนต่างๆ
3) นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการศึกษามีความชัดเจนเน้นการปฏิรูป
4) ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอื้อต่อการเรียนรู้
5) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
6) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนศูนย์
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
7) โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) และ
โรงเรียนนิติบุคคล จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หน่วยงานต้นสังกัด จัดส่งบุคลากรศึกษานิเทศก์มาให้คําแนะนํา และเป็นที่ปรึกษาในการทําหลักสู ตรด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
9) ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา ช่วยดูแลพฤติกรรมและความ
ปลอดภัยของนักเรียน
7.4 อุปสรรค
1) ที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ติดถนนใหญ่ ถนนสายเล็กและทางด่วน การจราจรค่อนข้างหนาแน่นส่งผล
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง
2) ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้น้อย มีการศึกษาต่ํากว่าระดับอนุปริญญา ส่งผลกระทบต่อการให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียน
3) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทํางานนอกบ้าน ทั้งบิดา มารดา ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและการจราจร ทําให้ไม่มีเวลาดูแลและอบรมบ่มนิสัยเด็กอย่างใกล้ชิด

๘

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พุทธศักราช 2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ประกอบด้วย
1. สาระการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ประสบการณ์สําคัญ ได้แก่
- ประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
- ประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
- ประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
- ประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
1.2 สาระที่ควรเรียนรู้ ได้แก่
- เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งแวดล้อม
- เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว
- เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
- เรื่องราวเกี่ยวกับวันสําคัญ สถานการณ์/ปัญหา
ประสบการณ์สําคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ใช้หลักการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ 6 กิจกรรมหลัก เพื่อ
พัฒนาเด็กแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รูปแบบของการจัดกิจกรรมหลัก ได้แก่
1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมสร้างสรรค์
3. กิจกรรมเล่นเสรีหรือเล่นมุม
4. กิจกรรมการเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมในวงกลม
5. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
6. เกมการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดประสบการณ์ในรูปแบบ 6 กิจกรรมหลักผสมผสานเทคนิคและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ดังนี้
1. การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยการสืบค้นหาข้อมูลอย่างลุ่ม
ลึกตามหัวเรื่องที่เด็กต้องการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจะค้นหาคําตอบจากคําถามที่เกี่ยวกับ
หัวเรื่องไม่ว่าคําถามนั้นจะมาจากเด็ก จากครู หรือจากเด็กและครูร่วมกันก็ตาม จุดประสงค์ของโครงการ คือ การ
เรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องมากกว่าการเสาะแสวงหาคํา ตอบที่ถูกต้องเพื่อตอบคําถามที่ครูเป็นผู้ถาม มี 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ ระยะที่ 3 สรุปโครงการ
2. การสอนแบบไฮสโคป (High Scope) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทํา
(Active Learning) ที่ประกอบด้วยสื่อหลากหลาย การได้ลงมือสัมผัสกระทําวัตถุ การเรียนภาษาที่มาจากเด็กและ
การสนับสนุนของผู้ใหญ่ โดยเด็กได้เรียนรู้จากห้องเรียนพิเศษ ห้องบล็อกต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการซึ่งมี
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 วางแผน (Plan) เป็นการกําหนดแนวทางการปฏิบัติหรือการดําเนินงานตามงานที่
ได้รับมอบหมายหรือสิ่งที่สนใจด้วยการสนทนาร่วมกันระหว่างครูกับเด็ก และเด็กกับเด็ก ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ
(Do) การลงมือทํากิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เป็นส่วนที่เด็กได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหา ตัดสินใจ และทํางานด้วยตนเอง

๙
หรือร่วมกับเพื่อนอย่างอิสระตามเวลาที่กําหนดโดยมีครูเป็นผู้ให้คําแนะนํา ขั้นตอนที่ 3 ทบทวน (Review) เด็ก ๆ
จะเล่ า ถึง ผลงานที่ ตนเองได้ลงมือ ทํ าเพื่อ ทบทวนว่ า ตนเองนั้นได้ปฏิ บัติ ง านตามแผนที่ไ ด้ วางไว้ หรื อ ไม่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างไร การทบทวนจุดประสงค์ที่แท้จริง
3. การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดย
เด็กเกิดการเรียนรู้ด้านภาษาเป็นองค์รวม ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักการสําคัญของการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การเปิดมุมเขียนอิสระ การเล่าเรื่ อง การเล่าข่าว การ
อธิบายผลงาน
4. การสอนแบบสะเต็มศึกษาในรูปแบบ STEAM เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และการ
ทํางานมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การระบุปัญหาในชีวิตจริง หรือนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา ขั้นที่ 2 รวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้น ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา
โดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์
ขั้นที่ 4
วางแผนและดําเนินการแก้ไขปัญหา ขั้นที่ 5 การทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง ขั้นที่ 6 นําเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหา
5. การสอนแบบสมองเป็นฐาน (BBL: Brain-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย โดยพัฒนาสมองของเด็กทั้งซ้ายและขวา การนําองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็น
ฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
คําพูด คําถามที่ถูกต้องและเหมาะสม การมีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์
2. กาหนดเวลาเรียน
ระดั บชั้ นปฐมวัยหลัก สูต ร 3 ปี ประกอบด้ว ยชั้ นอนุบาลปีที่ 1 –
ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน หรือประมาณ 38 – 40 สัปดาห์

3

กํา หนดเวลาเรีย น

๑๐
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พ.ศ. 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

ป.1

 รายวิชาพืน้ ฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ภาษาไทย
200
คณิตศาสตร์
160
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120
-วิทยาศาสตร์
(80)
-เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
(40)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการดําเนิน
(40)
ชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
(40)
สุขศึกษาและพลศึกษา
80
ศิลปะ
80
การงานอาชีพ
40
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
80
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
840
 รายวิชาเพิม่ เติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น)
เสริมทักษะภาษาไทย
40
หน้าที่พลเมือง
40
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
40
เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
40
ภาษาจีน
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS)
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
160
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
40
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ / เนตรนารี
40
- ชุมนุม
40
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
1,120

ป.2

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ป.3
ป.4

ป.5

ป.6

200
160
120
(80)
(40)
80

200
160
120
(80)
(40)
80

160
160
120
(80)
(40)
120

160
160
120
(80)
(40)
120

160
160
120
(80)
(40)
120

(40)

(40)

(80)

(80)

(80)

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

40
40
40
40
160

40
40
40
40
160

40
40
40
40
160

40
40
40
40
160

40
40
40
40
40
200

40

40

40

40

40

40
40
120
1,120

40
40
120
1,120

40
40
120
1,120

40
40
120
1,120

40
40
120
1,160

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

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พ.ศ. 2563

๑๑
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับประถมศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

ป.1

 รายวิชาพืน้ ฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ภาษาไทย
200
Mathematics
160
Science and Technology
120
-Science
(80)
-เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
(40)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการดําเนิน
(40)
ชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
(40)
Health and Physical Education
80
ศิลปะ
80
การงานอาชีพ
40
English
80
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
840
 รายวิชาเพิม่ เติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น)
เสริมทักษะภาษาไทย
40
หน้าที่พลเมือง
40
English for Communication
40
เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
40
ภาษาจีน
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS)
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
160
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
40
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ / เนตรนารี
40
- Club
40
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
1,120

ป.2

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ป.3
ป.4

ป.5

ป.6

200
160
120
(80)
(40)
80

200
160
120
(80)
(40)
80

160
160
120
(80)
(40)
120

160
160
120
(80)
(40)
120

160
160
120
(80)
(40)
120

(40)

(40)

(80)

(80)

(80)

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

40
40
40
40
160

40
40
40
40
160

40
40
40
40
160

40
40
40
40
160

40
40
40
40
40
200

40

40

40

40

40

40
40
120
1,120

40
40
120
1,120

40
40
120
1,120

40
40
120
1,120

40
40
120
1,160

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

๑๒
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พ.ศ.2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับประถมศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies(EIS) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

ป.1

 รายวิชาพืน้ ฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ภาษาไทย
200
คณิตศาสตร์(Mathematics)
160
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science)
120
-วิทยาศาสตร์
(80)
-เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
(40)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการดําเนิน
(40)
ชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
(40)
สุขศึกษาและพลศึกษา
80
ศิลปะ
80
การงานอาชีพ
40
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
80
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
840
 รายวิชาเพิม่ เติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น)
เสริมทักษะภาษาไทย
40
หน้าที่พลเมือง
40
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
40
เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
40
ภาษาจีน
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS)
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
160
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
40
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ / เนตรนารี
40
- ชุมนุม
40
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
1,120

ป.2

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ป.3
ป.4

ป.5

ป.6

200
160
120
(80)
(40)
80

200
160
120
(80)
(40)
80

160
160
120
(80)
(40)
120

160
160
120
(80)
(40)
120

160
160
120
(80)
(40)
120

(40)

(40)

(80)

(80)

(80)

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

(40)
80
80
40
80
840

40
40
40
40
160

40
40
40
40
160

40
40
40
40
160

40
40
40
40
160

40
40
40
40
40
200

40

40

40

40

40

40
40
120
1,120

40
40
120
1,120

40
40
120
1,120

40
40
120
1,120

40
40
120
1,160

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

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๓
9.1 ห้องสมุดมีขนาด 90.5 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุด 11,700 เล่ม
- การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน
- จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 450 คน/วัน คิดเป็นร้อยละ
49.02 ของนักเรียนทั้งหมด
9.2 ห้องปฏิบัติการ
- ห้องบล็อกปฐมวัย
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องสวนหนังสือ
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(STEM)
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องคณิตศาสตร์
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องการงานอาชีพ(ทักษะชีวิต)
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องศิลปะ
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(สตูดิโอ)
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องอาเซียน
จํานวน 1 ห้อง
- ห้อง Smart Classroom
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องศูนย์พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(Museum) จํานวน 1 ห้อง
- ห้องดนตรี
จํานวน 1 ห้อง
- ห้องนาฏศิลป์
จํานวน 1 ห้อง
- โรงยิม
จํานวน 1 ห้อง
9.3 คอมพิวเตอร์ จํานวน 149 เครื่อง
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน 92 เครื่อง
- ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 129 เครื่อง
- ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 20 เครื่อง
- จํานวนนักเรี ยนที่สืบค้นข้อมูลทางอิ นเทอร์ เน็ตในปีการศึ กษาที่ร ายงานเฉลี่ย 600
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของนักเรียนทั้งหมด
9.4 iPad ใช้เพื่อการเรียนการสอน จํานวน 51 เครื่อง

คน/วั น

๑๔
9.5 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดโรงเรียน
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
4. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (STEM)
6. ห้องคณิตศาสตร์
7. ห้องการงานอาชีพ (ทักษะชีวิต)
8. ห้องศิลปะ
9. ห้องบล็อกปฐมวัย
10. ห้องสวนหนังสือ
11. ห้องดนตรี
12. ห้องนาฏศิลป์
13. ห้องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (สตูดิโอ)
14. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องปกรณ์ อังศุสิงห์)
15. ห้องประชุมเล็ก (ห้องราศี)
16. สนามโรงเรียน
17. โรงยิม (ชั้น6)
18. สนามเด็กเล่น (ประตู 1)
19. สนามเด็กเล่น (ประตู 3)
20. ห้อง Smart Classroom
21. ห้องอาเซียน
22. ห้องศูนย์พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
650 ครั้ง
300 ครั้ง
300 ครั้ง
320 ครั้ง
800 ครั้ง
800 ครั้ง
620 ครั้ง
620 ครั้ง
490 ครั้ง
200 ครั้ง
640 ครั้ง
640 ครั้ง
100 ครั้ง
800 ครั้ง
120 ครั้ง
800 ครั้ง
800 ครั้ง
400 ครั้ง
400 ครั้ง
200 ครั้ง
100 ครั้ง
200 ครั้ง

๑๕
9.6 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ซีไลฟ์ แบงคอก โอเซียน เวิลด์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
2. สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
3. ดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

9.7 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษาที่รายงาน
ชื่อผู้ให้ความรู้
เรื่องที่ให้ความรู้
ครั้ง/ปี
1. พระอาจารย์จากวัดปรินายก
เทศนาธรรมในวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา/
6
วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันปีใหม่ไทย
เป็นประธานทอดผ้าปุาการศึกษา/
เจริญพระพุทธมนต์ และเป็นประธานเทศนาธรรม
ในการสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก
2. พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี จากวัดยานนาวา
ให้ความรู้ในค่ายธรรมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี 3
1
3. คณะครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนหอวัง, แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1
โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนศรีอยุธยา,
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิธ ,
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์,โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ,
โรงเรียนวัดราชาธิวาส,โรงเรียนสันติราษฎร์,
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 11 ประดิพัทธ์ ตรวจสุขภาพประจําปีของนักเรียนตามมาตรการ 2
ปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
5. เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพญาไท
ตรวจเยี่ยมตามมาตราการปูองกันการแพร่ระบาด 2
ของเชื้อไวรัส COVID-19 และพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ
ตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19
6. ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนสอนตามปกติ
2
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครและคณะ
ในวันแรกของการเปิดเรียน ตามมาตรการปูองกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
7. แพทย์ประจําบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
ศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
8. ทหารกองพันทหารสารวัตรที่ 11
จัดกําลังพลชุดปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน
พร้อมอุปกรณ์การฉีดพ่นสารเคมี พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ
เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19

1
1

๑๖
ชื่อผู้ให้ความรู้
9. คณะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงดุสิต
10. นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. คณะตํารวจจากสถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย

เรื่องที่ให้ความรู้
ครั้ง/ปี
ฉีดล้างโรงเรียนเพื่อทําความสะอาดบริเวณพื้นและ 4
ระเบียงโรงเรียนเพื่อขจัดเชื้อไข้หวัด สิ่งสกปรกและ
ฝุุนละออง PM 2.5
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาด 1
เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ระรอกใหม่ ผ่ า นทาง
YouTube ช่อง OBEC TV
ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พิ ษ ภั ย ยาเสพติ ด 5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
10.1 ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

ผู้บริหาร
นายรักไทย ธนวุฒิกุล

นายรักไทย ธนวุฒิกุล
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
นายโชคชัย จาดเมือง
นายรักไทย ธนวุฒิกุล
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
ครู
นายเฉลิมชัย วัดข้าวหลาม

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เป็ น สถานศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยระดั บ ภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 2
โครงการ TFE (Teams for Education)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา
สํานักงานศึกษาธิการภาค 2
ระดับภาค โครงการ Coaching Teams
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สํานักพระราชวัง
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้ น สายสะพาย ประถมาภรณ์ ช้ า งเผื อ ก
(ป.ช.) ประจําปี 2563
ผู้มีอุปการคุณและสนับสนุนการสอน
สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E)
รางวัลข้าราชการครูดีไม่มีวันลา
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สํานักพระราชวัง
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้ น สายสะพาย ประถมาภรณ์ ช้ า งเผื อ ก
(ป.ช.) ประจําปี 2563

๑๗
ประเภท
นางสาวสุกัญญา อดิษะ
นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณี
นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต
นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาศศรี
นางเมธาวี อุดมทัศนีย์
นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์
นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง
นางสาวมณฑิรา แสงสุข
นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ
นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง
นางสสิธร หิรัญ
นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร
นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม
นางสาวสุพร อุดมชุม
นางสาวอภิญา พรชู
นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร
นางสาวสุพร อุดมชุม

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ประจําปี 2563

หน่วยงานที่มอบรางวัล
เครือข่ายโรงเรียนคําพ่อสอน,
เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข
สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
(สคล.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ,

ครู ผู้ ฝึก ซ้อ มนัก เรี ย นได้ รั บรางวั ล ชนะเลิ ศ สภาบริหารสังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้น
หัวข้อจิตอาสาเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวัน
สอบผ่ า นประโยคธรรมศึ ก ษาชั้ น เอก แม่กองธรรมสนามหลวง
(อุดมศึกษา) ประจําปีการศึกษา 2563
วัดชนะสงคราม

นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว
นายจิรัฏฐ์ เอี้ยเจริญ
นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์
นางสาวสิริลักษณ์ วงค์พุฒ
นางสาวสุพิชญา ประสารศรี
นางสาวนงเยาว์ ขันคํา
นางสาวจาริณี บุญกอง
นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์
นางสาวสุกัญญา อดิษะ
นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม
นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูรณ์
นางสาวฐิติการย์ ฤทธิชัยนุวัฒน์
นางนฤมล เปลี่ยนแพ
นายฐิติพงศ์ วรสิทธิ์กุลวงศ์
นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน

ส อ บ ผ่ า น ป ร ะ โ ย ค ธ ร ร ม ศึ ก ษ า ชั้ น โ ท แม่กองธรรมสนามหลวง
(อุดมศึกษา) ประจําปีการศึกษา 2563
วัดชนะสงคราม

นางสาวฐิติการย์ ฤทธิชัยนุวัฒน์

ฮั๋นปั๊น กรุงเทพมหานคร
(CLEC-Bangkok)

สอ บ ผ่ า นป ร ะ โ ย ค ธ ร ร ม ศึ ก ษ า ชั้ น ต รี
(อุดมศึกษา) ประจําปีการศึกษา 2563
รางวัลครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น
ประจําปีการศึกษา 2563
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการประกวด
ร้องเพลงจีนสะพานสู่ภาษาจีนได้รับรางวัล
ร้องเพลงประสานเสียงยอดเยี่ยม

แม่กองธรรมสนามหลวง
วัดชนะสงคราม
คุรุสภา

๑๘
ประเภท
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2563
นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจําปีการศึกษา 2563
นางสาวสุพร อุดมชุม
รางวัลชมเชย
การประกวดนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจําปีการศึกษา 2563
นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์
รางวัลชมเชย
การประกวดนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2563
นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร
รางวัลชมเชย
นางสาวฐิติการย์ ฤทธิชัยนุวัฒน์
การประกวดนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
ประจําปีการศึกษา 2563
นายณตะนาว เนียมอ่อน
รางวัล BKK Online Teaching Award
ระดับดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาพลศึกษา
คณะครูสายชั้นปฐมวัย
รางวัล BKK Online Teaching Award
ระดับดีเด่น การศึกษาปฐมวัย
นายปิตินันท์ บัวสําลี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดผลงานภาพวาดระบายสี
“ดอกกล้วยไม้” ประเภทครู
นางสาวอมรรั ต น์ เพชรมาศศรี ผู้มีอุปการคุณและสนับสนุนการสอน
นางสาวฐิ ติ ก ารย์ ฤทธิ ชั ย นุ วั ฒ น์ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E)
นางสาวสุกัญญา อดิษะ
นางสาวมณฑิรา แสงสุข
นายจิรัฏฐ์ เอี้ยเจริญ
นางบังเอิญ เชื้อชุ่ม
นายวินัย คงสุขา
นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ

๑๙
ประเภท
นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร
นายณตะนาว เนียมอ่อน
นายฐิติพงศ์ วรสิทธิกุลวงศ์
นายปิตินันท์ บัวสําลี
นางสาวอภิญา พรชู
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต
นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม
นายสุวสันต์ คําภักดี
นางสาวปานเทพิน อัศวธํารงกิติ
นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
นางสุกัญญา สุขศรีทอง
นางสาวสุกัญญา อดิษะ
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ
นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง
นายสุรชัย ศรีโยธี
นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์
นางสาวสุพร อุดมชุม
นางสาวมยุรา สุระนิตย์
นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม
นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน
นางสาวนงเยาว์ ขันคํา
นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง
นายวินัย คงสุขา
นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร
นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์
นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาศศรี
นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์
นางสาววิมล ธรรมโรเวศน์
นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณี
นางอรอุมา ลุนนากัน
นางสาวนงนุช จ่าบาล
นางสาวสุคนธ์พิศา วรรณวงษ์
นางเบญจพร บุญญานุวัตร
นางสาวอารียา ค้าสุกร

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ผู้มีอุปการคุณและสนับสนุนการสอน
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ

รางวัลข้าราชการครูดีไม่มีวันลา
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

๒๐
ประเภท
นางสาวชลธิชา บุญผ่องศรี
นายสัญญา ไพบูลย์
นางสาวสาธนี จรรยามั่น
นางสาวศิริรัตน์ แจ้งกระจ่าง
นางพิมพ์ลดา แจ้งเจนเวทย์
นางสาวนุชรีย์ ขวัญเมือง
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
นางสาวปานเทพิน อัศวธํารงกิติ
นางสาวจิตนา สังข์ทอง
นายสุรชัย ศรีโยธี
นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน
นางดวงใจ งาคม
นางเมธาวี อุดมทัศนีย์
นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ
นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง
นางสาวอารียา ค้าสุกร
นางสุกัญญา สุขศรีทอง
นางสสิธร หิรัญ
นางสาวสินินารถ นรินทรสรศักดิ์
นายสัญญา ไพบูลย์
นางสาวชลธิชา บุญผ่องศรี
นางสาวสาธนี จรรยามั่น
นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ
นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง
นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์
นางสาวจิตนา สังข์ทอง
นางสาวสุพร อุดมชุม
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
นางบังเอิญ เชื้อชุ่ม
นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร
นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม
นางวันเพ็ญ สําลีขาว
นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม
นายปิตินันท์ บัวสําลี

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลข้าราชการครูดีไม่มีวันลา
ปีการศึกษา 2563
รางวัลครูดีไม่มีวันลา
ปีการศึกษา 2563

หน่วยงานที่มอบรางวัล
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

ร่วมเป็นอาจารย์นิเทศสถานศึกษา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจําโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ให้กับนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ร่วมเป็นอาจารย์นิเทศในสถานศึกษา ให้กับ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิต ปฏิบัติ ก ารสอนและฝึ ก ประสบการณ์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาชีพ ระดับประถมศึกษา

๒๑
ประเภท
บุคลากรและลูกจ้าง
นายธนชาติ วงษ์ภูดร
นายปัญญา ทองคําดี

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีไม่มีวันลา
ปีการศึกษา 2563

นักเรียน
เด็กชายธนภัทร ชิงบูรณะ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

รางวัลชนะเลิศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
การประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ”จิตอาสา
เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน”
ระดับประเทศ
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เดชาวัชระวิชญ์ รางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 การประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ”จิต
อาสาเรื่องง่ายๆในชีวติ ประจําวัน”
ระดับประเทศ

สภาเครือข่ายจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสังคม

เด็กชายอติณัส ปัทมโยธิน
เด็กชายชยากร ศิริไกร

รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์
การสอบแข่งขัน ASMO (Asian Science
and Mathematics Olympiad)
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

บริษัทแอสโม เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
ASMO (Asian Science and
Mathematics Olympiad)
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก

เด็กชายอัครชัย จุลมูล

รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์
การสอบแข่งขัน ASMO (Asian Science
and Mathematics Olympiad)
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

บริษัทแอสโม เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
ASMO (Asian Science and
Mathematics Olympiad)
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก

เด็กชายณัชพล ตั้งศรีสกุล

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
การสอบแข่งขัน ASMO (Asian Science
and Mathematics Olympiad)
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

เด็กชายปุณยธร รุ่งเรือง

รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์
การสอบแข่งขัน ASMO (Asian Science
and Mathematics Olympiad)
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

บริษัทแอสโม เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
ASMO (Asian Science and
Mathematics Olympiad)
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก
บริษัทแอสโม เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
ASMO (Asian Science and
Mathematics Olympiad)
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก

สภาเครือข่ายจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสังคม

๒๒
ประเภท
เด็กชายอัครชัย จุลมูล

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจําปีการศึกษา 2563
รางวัลร้องประสานเสียงยอดเยี่ยม
ประเภททีมการประกวดร้องเพลงจีน
“สะพานสู่ภาษาจีน” ประจําปี 2020

เด็กหญิงอิงฟูา สระสมบูรณ์
เด็กหญิงณิชารัศมิ์ ศรีเมธารัศม์
เด็กหญิงปภาดา รักษ์วงศ์
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เดชาวัชระวิชญ์
เด็กชายมิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ
รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นตัวแทนโซน A
การแข่งขัน Spelling Bees Contest
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์(TEDET)
ประจําปีการศึกษา 2563
语合中心-曼谷中心
ฮั่นปั้นกรุงเทพมหานคร
(CLEC-Bangkok )

การแข่งขันทักษะวิชาการ โซน A
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ English
Program และ Mini English
Program โซน A
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
เด็กหญิงอารยา เดอญาเกอร์
รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1
การแข่งขันทักษะวิชาการ โซน A
เป็นตัวแทนโซน A
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
การแข่งขัน Speech Contest
โครงการห้องเรียนพิเศษ English
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Program และ Mini English
Program โซน A
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
เด็กหญิงอารยา เดอญาเกอร์
รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1
การแข่งขันทักษะวิชาการ โซน A
เป็นตัวแทนโซน A
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
การแข่งขัน Speech Contest
โครงการห้องเรียนพิเศษ English
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Program และ Mini English
Program โซน A
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
เด็กหญิงปุณยฉัตร เดือนฉาย
รางวั ล เหรี ย ญเงิ น การแข่ ง ขั น Speech การแข่งขันทักษะวิชาการ โซน A
Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ English
Program และ Mini English
Program โซน A
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เดชาวัชระวิชญ์ รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันทักษะวิชาการ โซน A
การแข่งขัน Story Telling Contest
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โครงการห้องเรียนพิเศษ English
Program และ Mini English
Program โซน A
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

๒๓
ประเภท
เด็กหญิงมนรดา สายเนียม

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน Story Telling Contest
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงอิงฟูา สระสมบูรณ์

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน Singing Contest
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไร่สงวน

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน Singing Contest
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงอลินดา ทองสมบูรณ์

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขัน Multi Skills
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กชายกฤตภาส กลิ่นชวนชื่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รุ่นอายุ 8 ปี คณิตคิดเร็ว

เด็กหญิงณัฏฐรัตน์ ดวงสีเสน

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดคัดลายมือสําหรับเยาวชน
ประจําปีการศึกษา 2563

หน่วยงานที่มอบรางวัล
การแข่งขันทักษะวิชาการ โซน A
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ English
Program และ Mini English
Program โซน A
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
การแข่งขันทักษะวิชาการ โซน A
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ English
Program และ Mini English
Program โซน A
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
การแข่งขันทักษะวิชาการ โซน A
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ English
Program และ Mini English
Program โซน A
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
การแข่งขันทักษะวิชาการ โซน A
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ English
Program และ Mini English
Program โซน A
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
Thailand Mathematics and
Mental Arithmetic Competition
2020
โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และ
คณิตคิดเร็ว ชิงถ้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปี 2563 โดยสมาคมลูกคิด
และคณิตศาสตร์นานาชาติ I.A.M.A.
(International Abacus and
Mathematics Association)
สํานักงานราชบัณฑิตยสถาน

๒๔
ประเภท
เด็กชายพีรปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
เด็กชายนาวิน ถาวร
เด็กหญิงธนัฏฐ์สุดา เตียสุวรรณ
เด็กหญิงอลินดา ทองสมบูรณ์

เด็กหญิงธนัฏฐ์สุดา เตียสุวรรณ

เด็กชายพีรปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
เด็กหญิงธนัฏฐ์สุดา เตียสุวรรณ
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตั้งจิตวิสุทธิ์
เด็กหญิงโสรญา บาตรโพธิ์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ตัวแทนนักเรียนนําเสนองานรูปแบบการใช้
สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การออกแบบโลโก้
สินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
การพิมพ์ 3D จําลองบรรจุภัณฑ์ ในพิธีเปิด
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ HCEC (Human Capital
Excellence Center)
ร่วมบันทึกเทปรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”
โครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR) เพื่อการ
เรี ย นรู้ สํ า หรั บ ใช้ ป ระเมิ นเพื่ อ พั ฒนาการ
เรียนรู้ สําหรับนักเรียน”

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ HCEC
(Human Capital Excellence
Center)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ตัวแทนนักเรียนนําเสนอนิทรรศการ
โครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR)
การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ รั ก ชาติ ศาสน์
กษัตริย์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย
เพื่อนําเสนอสาธิตการนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์ โ อ ช า
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ 49/2563 ณ ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒๕
10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ
ที่

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม

1 บูรณาการ STEM
สู่ STEAM
(ระดับปฐมวัย)

2 โรงเรียนศูนย์พัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป
(High Scope) ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับปฐมวัย)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้ มี ทั ก ษะการคิ ด ตาม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ด็ ก ใ น
ศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้ มี ทั ก ษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

1. ประชุมวางแผน
2. จั ด ประชุม กลุ่ ม ย่ อ ยเรื่ อ งการ
บูรณาการ STEM สู่ STEAM
3. ดําเนินงานการจัดการเรียนรู้
รูปแบบบูรณาการ STEM
สู่ STEAM
4. จัดแสดงผลงาน
5. สรุปผลโครงการ
1. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 1.ประชุมวางแผน และจัดอบรม
ให้เรียนรู้จาก
กลุ่ ม ย่ อ ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย น
ประสบการณ์ตรง เกิด
การสอนตามแนวคิ ด ไฮสโคป
ความคิด ความรู้ ความ
(High Scope)
เข้าใจ และแก้ปัญหาด้วย 2 . จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ตนเองได้
บรรยากาศจําเป็นต้องเอื้อต่อการ
2.เพื่อให้ครูปฐมวัย
เรียนรู้โดย
สามารถจัดการเรียนการ - พื้ น ที่ ต้ อ งมี พื้ น ที่ สํ า หรั บ ทํ า
สอนตามแนวคิดไฮสโคป กิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เอื้อต่อ
(High Scope) ได้
การเรียนการสอนที่เน้นการเรียน
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ แบบร่ ว มมื อ กระทํ า มุ ม สํ า คั ญ ที่
จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาการ ควรมี คื อ มุ ม ศิ ล ปะ มุ ม หนัง สื อ
จัดการปฐมวัยตามแนวคิด มุ ม บ้ า น มุ ม วิ ท ยาศาสตร์ มุ ม
ไฮสโคป
บล็อก
(High Scope) ได้
- วั สดุ อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนและ
4. เพื่อเป็นต้นแบบและ อุ ป ก ร ณ์ ต้ อ ง มี ม า ก พ อ แ ล ะ
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัด หลากหลาย เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก ได้
การศึกษาปฐมวัยตาม
เรี ย นรู้ พั ฒ นาแผนการทํ า งาน
แนวคิดไฮสโคป (High
และดําเนินการตามแผน
Scope) ได้
- การจัดเก็บ จัดวางอุปกรณ์ให้
เด็กสามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก
ปลอดภัย เด็กสามารถหยิบมาใช้
และเก็บคืนได้เอง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เด็กปฐมวั ยให้มี
ทั ก ษะก า ร คิ ด ต า ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ด็ ก ใ น
ศตวรรษที่ 21
2. เด็กปฐมวัยให้มี
ทั ก ษะก า ร แสว งหา
ความรู้ด้วยตนเอง
1.เด็ ก ปฐมวั ย เรี ย นรู้
จากประสบการณ์ ตรง
เกิดความรู้ ความเข้าใจ
แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า ด้ ว ย
ตนเอง
2.ครูปฐมวัย สามารถ
จั ด การเรี ย นการสอน
ตามแนวคิ ด ไฮสโคป
(High Scope)
3.โรงเรี ย นสามารถ
จั ด ตั้ ง เ ป็ น ศู น ย์
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร
ปฐมวั ย ตามแนวคิ ด
ไฮสโคป(High Scope)
4.โรงเรียนสามารถเป็น
ต้ น แ บ บ แ ล ะ แ ห ล่ ง
เ รี ย น รู้ ด้ า น ก า ร จั ด
การศึ ก ษาปฐมวั ยตาม
แนวคิด ไฮสโคป
(High Scope)
5.ครูปฐมวัย สามารถ
เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ใ ห้ ก า ร
ชี้แนะ ช่วยเหลือแก่

๒๖
ที่

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5 . เ พื่ อ ใ ห้ ค รู ป ฐ ม วั ย
สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้การ
ชี้ แ น ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ก่
สถานศึ ก ษาอื่ น ๆในกลุ่ ม
จังหวัดได้

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

3.จัดทําสื่อการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดไฮสโคป
(High Scope)
4.ทดลองจั ด การเรี ย นการสอน
ตามแนวคิดไฮสโคป
(High Scope)
5.แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น กั บ
คุ ณ ครู เ กี่ ย วกั บการจั ด การเรี ย น
การสอนตามแนวคิ ด ไฮสโคป
(High Scope)
6.แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น กั บ
คุ ณ ครู เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น ผล
ตามแนวคิดไฮสโคป
(High Scope)
7.นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดไฮสโคป
(High Scope
8 . จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดไฮสโคป
(High Scope)
3 ไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย 1. เพื่อให้นักเรียนไหว้ถูก 1. ประชุมเพื่อวางแผนการ
(ระดับประถมศึกษา)
วิธีและมีมารยาทไทย
ดําเนินงาน
2. เพื่อให้นักเรียนร่วมกัน 2. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัตไิ หว้ถูก
อนุ รั ก ษ์ เ อกลั ก ษณ์ ค วาม วิธีและมารยาทไทยหน้าเสาธงใน
เป็นไทยในเรื่องมารยาท กิจกรรมยามเช้า มี 9 ท่า ได้แก่
2.1 การไหว้ผู้ใหญ่
2.2 การเข้าหาผู้ใหญ่
2.3 การรับของจากใหญ่
2.4 การถวายความเคารพ
2.5 ท่ายิ้มใส
2.6 ท่านั่ง
2.7 การกราบผู้ใหญ่
2.8 การกราบแบบเบญจาคประดิษฐ์
2.9 ท่าใส่บาตร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สถานศึกษาอื่นๆใน
กลุ่มจังหวัด

1. ผู้บริหาร และครูทุก
คนให้ ค วามรู้ แ ละฝึ ก
นั ก เ รี ย น ใ ห้ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการไหว้ถูกวิ ธี
และมารยาทไทย
2 . นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น
ปฏิ บัติ ต นไหว้ ถูก วิ ธี มี
มารยาทไทยได้ถูกต้อง
เหมาะสมตาม
เอกลักษณ์โรงเรียน

๒๗
ที่

4

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมวันวิชาการ
(ระดับประถมศึกษา)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อ ให้นัก เรีย นนํา
ความรู้ แ ละความสนใจ
ข อ ง ต น เ อ ง ไ ป ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม ที่ ส า ม า ร ถ
แบ่งปันให้ผู้อื่นใช้ หรื อ รั บ
บริ ก าร ด้ ว ยการเรี ย นรู้
แบบ Active Learning
และสะเต็มศึกษา
2. เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ยน ฝึ ก
ทัก ษะการทํ า งานเป็นที ม
การมีน้ําใจต่อกัน
ฝึก การคิ ด วิ เคราะห์ การ
แก้ ปั ญ หาและปลู ก ฝั ง ให้
นั ก เรี ย นมี จิ ต อาสาที่ จ ะ
แ บ่ ง ปั น สิ่ ง ที่ ต น มี เ พื่ อ
ช่วยเหลือสังคม
3. เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจ ริง สามารถสร้า ง
หรื อ ผลิ ต นวั ต กรรมไป
เผยแพร่หรือส่งต่อให้ผู้อื่ น
เกิดความสุข

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. จั ด กิ จ กรรมฝึ ก ปฏิ บัติ ไ หว้ ถู ก
วิธีและมารยาทไทยในห้องเรียน
ในกิจกรรมโฮมรูม
4. จัดกิจกรรมประกวดไหว้
ถูกวิธีและมารยาทไทยหน้า
เสาธงในกิจกรรมยามเช้า
5. จัดทําภาพตัวอย่างการไหว้ที่
ถูกวิธีและการแสดงมารยาทไทย
ประกอบคําอธิบายติดบริเวณเสา
ของอาคารเรียน
6. ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ก า ร
ดําเนินงาน
7. สรุ ป ผล และร ายงานผล
โครงการ
1. ปร ะชุ ม เพื่ อ ว างแผนกา ร
ดําเนินงาน
2. ดําเนินกิจกรรม
2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมนุม
และบูรณาการสะเต็ม หัวข้อ “จิต
อาสา นําสะเต็ม ทําความดี” ตาม
ต า ร า ง เ รี ย น ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ ชั้ น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1-6 เ ป็ น
กิ จ กรรมที่ นํ า ความรู้ แ ละความ
สนใจของตั ว นั ก เรี ย นมาสร้ า ง
นวัตกรรมที่สามารถนําไป
ก า ร ใ ช้ ห รื อ รั บ บ ริ ก า ร โ ด ย
ครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม
ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ Active
Learning และสะเต็มศึกษา เน้น
ให้ นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
สามารถสร้างหรือผลิตนวัตกรรม
ไปเผยแพร่หรือส่งต่อให้ผู้อื่นเกิด
ความสุ ข และเป็น การปลู ก ฝั ง ให้
นักเรียนมีจิตอาสาที่จะแบ่งปันสิ่ง
ที่ตนมีเพื่อช่วยเหลือสังคม

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

๒๘
ที่

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

2.2 กิจกรรมงานวันวิชาการ
เป็นกิจกรรมที่ครูนาํ ผลงานการ
จัดการเรียนรู้ในชุมนุมและบูรณา
การสะเต็ม หัวข้อ
“จิตอาสา นําสะเต็ม ทําความดี”
ตามตารางเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มาจัด
แสดงเพื่อเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนและครูในวันวิชาการ
และเนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วง
เดือนธันวาคม 2563 ถึงมีนาคม
2564 ทําให้ไม่สามารถจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวัน
วิชาการได้
6. ประเมินผลและการ
ดําเนินงาน
7. สรุปผล และรายงานผล
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๒๙

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562)
11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ระดับคุณภาพ
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัย
ยอดเยี่ยม
ของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
ยอดเยีย่ ม
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ยอดเยีย่ ม
1.4 มี พั ฒ นาการด้ า นสติ ปั ญ ญา สื่ อ สารได้ มี ทั ก ษะการคิ ด พื้ น ฐาน และ
ยอดเยีย่ ม
แสวงหาความรู้ได้
ผลรวมมาตรฐานที่ 1
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการประเด็น
ระดับคุณภาพ
2.1 มี ห ลั ก สู ต รครอบคลุ ม พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า น สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
ยอดเยี่ยม
ท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
ยอดเยี่ยม
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
ยอดเยี่ยม
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
ยอดเยี่ยม
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
ดีเลิศ
จัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม
ยอดเยี่ยม
ผลรวมมาตรฐานที่ 2
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญประเด็น
ระดับคุณภาพ
3.1 จั ด ประสบการณ์ ที่ ส่ง เสริ ม ให้เด็ ก มีพั ฒนาการทุ ก ด้ า นอย่ า งสมดุ ล เต็ ม
ยอดเยี่ยม
ศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
ยอดเยี่ยม
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ยอดเยี่ยม
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนํา ผลการประเมินพัฒนาการ
ยอดเยี่ยม
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
ผลรวมมาตรฐานที่ 3
ยอดเยี่ยม

๓๐
11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ยอดเยีย่ ม
2) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
ยอดเยีย่ ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ยอดเยีย่ ม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดีเลิศ
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ยอดเยีย่ ม
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ยอดเยีย่ ม
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ยอดเยีย่ ม
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่กําหนด
ยอดเยีย่ ม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ยอดเยีย่ ม
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ยอดเยีย่ ม
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ยอดเยีย่ ม
ผลรวมมาตรฐานที่ 1
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
ยอดเยี่ยม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
2.3 ดํ าเนินงานพั ฒนาวิ ชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรี ยนรอบด้านตามหลักสูต ร
ยอดเยี่ยม
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
ยอดเยี่ยม
มีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ยอดเยี่ยม
จัดการเรียนรู้
ผลรวมมาตรฐานที่ 2
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ
3.1 จั ด การเรี ยนรู้ ผ่า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บัติ จ ริ ง และสามารถนํา ไป
ยอดเยี่ยม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ยอดเยี่ยม
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ยอดเยี่ยม
การจัดการเรียนรู้
ผลรวมมาตรฐานที่ 3
ยอดเยี่ยม

๓๑

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา รอบสาม (รอบสี่ ถ้ามี)
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา มาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ที่ได้ คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
35.00
15.00
5.00

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
33.00
13.50
4.96

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50
2.50

2.50
2.50

ดีมาก
ดีมาก

100.00

96.46

ดีมาก

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 96.46
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง เนื่องจาก ......................................
12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ที่ได้ คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00

9.70
9.88
9.55
9.36
14.92
8.00
4.80

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

4.96

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

๓๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ที่ได้ คุณภาพ

5.00

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

100.00

91.17

ดีมาก

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 91.17
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง เนื่องจาก ................................

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
1. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นําสูง
2. ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ
3. นักเรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ ได้รับรางวัลจากหลาย ๆ หน่วยงาน
4. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอกมีส่วนรวมสนับสนุน ส่งเสริมในด้านการจัดการศึกษา
5. โรงเรียนมีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา
6. โรงเรียนมีลักษณะทางกายภาพที่ดี สะอาด เรียบร้อย มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และเอื้อต่อ
การส่งเสริมการเรียนรู้
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย
จุดเด่น
1. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
2. ผู้บริหารมีความรอบรู้และสามารถบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย
3. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
2. องค์ความรู้ของครูผู้สอนในการประเมินพัฒนาการตามวัย 4 ด้าน

๓๓
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
เนื่องจากสถานศึกษาอยู่ใกล้สถานที่ที่กลุ่มบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ มักใช้เป็นที่ชุมนุม
ทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิ/ความต้องการต่อรัฐบาล ซึ่งผู้เรียนมักได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว อาทิ
ความปลอดภัยในการเดินทาง ไป-กลับ การรับรู้ รับฟังถ้อยคําที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรอบรม ให้
ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อปูองปรามไม่ ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย หรือพฤติกรรมเลียนแบบอีกทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีมาตรการในการปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ
และกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการวางระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจน มีปฏิทินการนิเทศและ
ดําเนินการตามปฏิทินอย่างต่อเนื่อง การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาควรเปรียบเทียบกับเปูาหมาย ตัวบ่งชี้ความสํา เร็จ เพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา ตรวจสอบ
ผลสําเร็จของงาน และมีข้อมูลประกอบการวางแผนปรับปรุง พัฒนาให้บรรลุเปูาหมายตามแผน
2) สถานศึกษาควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย การเพิ่มแสงสว่างภายในห้องเรียน การจัดหาฝาครอบ
ปลั๊กไฟ การปรั บปรุงระบบการระบายอากาศในห้องเรียนเพื่ อแก้ปัญ หากลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ํา และวาง
แผนการปรับขยายห้องเรียนหรือเพิ่มจํานวนห้องเรียนให้เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียนและเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เนื่องจากเกณฑ์การประเมินพัฒนาการบางส่วนเป็นนามธรรมมากกว่าเป็นรูปธรรม จึงทําให้ครู
บางส่วนยังไม่สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นครูควรได้รับการอบรมพัฒนา เพื่อเติมเต็มในเรื่องการประเมินพัฒนาการของเด็กตามวัยให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการนําแนว
ทางการประเมินตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓๔

14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
1. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และใกล้สถานที่สําคัญต่าง ๆ ส่งผลให้การจราจรติดขัดและทํา
ให้มีมลพิษทางอากาศและทางเสียง
2. โรงเรียนมีพื้นที่จํากัด ไม่รองรับการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของนักเรียนทั้งโรงเรียน
3. ขาดแคลนครูวิชาเอก การงานอาชีพ สังคมศึกษา และนาฏศิลป์
4. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ต ระหนักในการดูแล เรื่อง การรับประทานอาหารของบุตรหลานให้ถูก
หลักโภชนาการ
5. ผู้ปกครองส่ว นใหญ่ทํ างานนอกบ้า น ทั้ ง บิด า มารดา ประกอบกั บสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ
และปัญหาการจราจร ทําให้มีเวลาน้อยในการดูแล อบรมบ่มนิสัยบุตรอย่างใกล้ชิด
6. โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19)
จุดเด่น
1. โรงเรียนเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ High scope ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. มีแหล่งเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีในห้องเรียนเหมาะสม มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน
3. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบชัดเจน มีคุณภาพ นําไปเป็นแบบอย่างได้
4. ครูมีความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่
5. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
6. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด
7. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศทุกวิชา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการทดสอบระดับชาติ
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
กระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริ มและพั ฒนาความสามารถในการเรี ยนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ใ ห้กั บผู้ เรี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
4. จั ด กิ จ กรรมและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี โ อกาสใช้ ค วามรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน
5. ส่งเสริมให้ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

๓๕

๑๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6, ม.1-6)

141
141
141
141
141
141
141
141

0
-

1
-

1.5
-

2
1
-

2.5
2
-

3
1
2
1
-

3.5
2
1
6
4
2
1
4
2

4
138
135
135
136
138
140
136
139

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
141
138
141
140
140
141
141
141

141

-

-

-

-

-

2

8

131

141

100.00

141

-

-

-

-

-

-

-

141

141

100.00

141

-

-

-

-

-

-

1

140

141

100.00

-

-

-

-

-

1

5

135

141

100.00

-

-

-

-

7

8

4

122

134

95.04

จานวน
ที่เข้า
สอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษาฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
10. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
ภาษาไทย)
11. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง)
12. รายวิชาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
13. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ)

141
141

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

นักเรียนร้อยละ 99.35 ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
100.00
97.87
100.00
99.29
99.29
100.00
100.00
100.00

๓๖

ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100 97.87 100 99.29 99.29 100 100 100 100 100 100 100 95.04

0

2.13 0

0.71 0.71 0

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป

0

0

0

0

0

0

4.96

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ากว่าระดับ 3

๓๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษาฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
10. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง)
11. รายวิชาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
12. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ)
13. รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน)

จานวน
ที่เข้า
สอบ

4
108
107
108
116
112
119
129
118

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
125
129
135
136
134
137
142
140

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
88.03
90.85
95.07
95.77
94.37
96.48
100.00
98.59

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

142
142
142
142
142
142
142
142

0
-

1
-

1.5
-

2
9
4
3
1
1
1
1

2.5 3 3.5
8 9 8
9 8 14
4 16 11
5 8 12
7 9 13
4 9 9
- 13
1 7 15

142

-

-

6

10 10

142

-

-

-

-

142

-

-

-

142

-

-

142

-

-

7

13

96

116

81.69

1

3

7

131

141

99.30

-

-

5

30

107

142

100.00

3

6

9

8

11

105

124

87.32

-

-

-

8

4

130

142

100.00

นักเรียนร้อยละ 94.42 ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ขึ้นไป

๓๘

ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
100
99.3 100
95.07 95.77 94.37 96.48 100 98.59
100 88.03 90.85
87.32
81.69
90
80
70
60
50
40
18.31
30
12.68
11.97 9.15
20
5.63
4.93 4.23
3.52 0 1.41
0.7
0
0
10
0

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ากว่าระดับ 3

๓๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษาฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
10. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง)
11. รายวิชาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
12.รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ)
13. รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน)

จานวน
ที่เข้า
สอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

142
142
142
142
142
142
142
142

0
-

1
1
2
-

1.5 2 2.5 3 3.5 4
4 9 9 10 20 89
4 12 16 23 19 66
2 5 7 18 32 78
3 9 12 22 96
5 15 16 29 77
2 13 9 118
- 23 119
4 3 11 21 103

142

-

7

10 11 10 15

142

-

-

-

1

142

-

-

1

142

-

-

142

-

1

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
119
108
128
130
122
140
142
135

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
83.80
76.06
90.14
91.55
85.92
98.59
100.00
95.07

7

82

104

73.24

4

14 11

112

137

96.48

2

2

4

13

120

137

96.48

-

4

9

14 15

100

129

90.85

3

-

5

6

119

133

93.66

8

นักเรียนร้อยละ 90.14 ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ขึ้นไป

๔๐

ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

83.8

76.06

16.2

90.14 91.55 85.92

23.94

98.59 100 95.07

9.86 8.45 14.08

96.48 96.48 90.85 93.66
73.24

26.76
1.41

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป

0

4.93

3.52 3.52 9.15

6.34

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ากว่าระดับ 3

๔๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษาฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
10. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง)
11. รายวิชาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
12. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ)
13. รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน)

138
138
138
138
138
138
138
138

0
-

1
-

1.5 2 2.5 3 3.5
8 5 14 20 16
2 10 12 25 23
- 12 4 20
2 5 8 9 28
1 7 15 25 31
7 10
- 15
9

4
75
66
102
86
59
121
123
129

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
111
114
126
123
115
138
138
138

138

-

3

9

19 15 12

8

72

92

66.67

138

-

-

-

1

4

27

101

133

96.38

138

-

-

-

2

16 23 24

73

120

86.96

138

-

-

1

7

14 15 14

87

116

84.06

138

-

-

2

4

3

113

129

93.48

จานวน
ที่เข้า
สอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

5

8

8

นักเรียนร้อยละ 88.80 ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
80.43
82.61
91.30
89.13
83.33
100.00
100.00
100.00

๔๒

ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
100 100 100
96.38
93.48
91.3 89.13
100
86.96 84.06
83.33
82.61
90 80.43
80
66.67
70
60
50
33.33
40
19.57 17.39
30
16.67
13.0415.94
8.7 10.87
20
6.52
3.62
0
0
0
10
0

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ากว่าระดับ 3

๔๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษาฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
10. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง)
11. รายวิชาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
12. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ)
13. รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน)

จานวน
ที่เข้า
สอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
127
107
109
115
99
144
147
146

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
86.39
72.79
74.15
78.23
67.35
97.96
100.00
99.32

147
147
147
147
147
147
147
147

0
-

1
1
3
1
2
1
-

1.5 2 2.5 3 3.5 4
6 8 5 28 40 59
9 10 18 34 24 49
11 9 17 41 30 38
5 9 16 17 35 63
5 18 24 27 31 41
3 6 23 115
- 21 126
1 8 25 113

147

-

5

9

8

11 10 12

92

114

77.55

147

-

-

1

5

2

17

113

139

94.56

147

-

-

-

-

13 29 21

84

134

91.16

147

-

-

1

3

8

10 26

99

135

91.84

147

-

-

2

3

6

1

128

136

92.52

9

7

นักเรียนร้อยละ 86.45 ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ขึ้นไป

๔๔

ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
97.96 100 99.32
94.56 91.16 91.84 92.52
100 86.39
90
78.23
77.55
72.79 74.15
80
67.35
70
60
50
32.65
40
27.21 25.85 21.77
22.45
30
13.61
20
5.44 8.84 8.16 7.48
2.04 0
0.68
10
0

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ากว่าระดับ 3

๔๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษาฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
10. รายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่
พลเมือง)
11. รายวิชาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
12. รายวิชาเพิ่มเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ)
13. รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน)
14. รายวิชาเพิ่มเติม (IS)

158
158
158
158
158
158
158
158

0
-

1
2
2
-

1.5 2 2.5 3 3.5
4 3 14 30 26
5 14 21 34 23
4 9 10 33 37
3 9 16 30
3 11 35 26
4 11 34
6 18
2 4 12

4
79
61
63
100
83
109
134
140

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
135
118
133
146
144
154
158
156

158

-

2

6

14 20 16 12

88

116

73.42

158

-

-

-

2

2

13 38

103

154

97.47

158

-

-

-

4

11 23 26

94

143

90.51

158

-

-

-

2

2

13 18

123

154

97.47

158
158

-

1
-

4
3

3
2

7 14 16
20 24 34

113
75

143
133

90.51
84.18

จานวน
ที่เข้า
สอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

นักเรียนร้อยละ 89.83 ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขี้นไป
85.44
74.68
84.18
92.41
91.14
97.47
100.00
98.73

๔๖

ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
100 98.73
97.47
97.47
92.41 91.14 97.47
90.51
90.51
100 85.44
84.18
84.18
90
74.68
73.42
80
70
60
50
40
26.58
25.32
30
15.82
15.82
14.56
9.49
9.49
20
7.59 8.86 2.53
2.53
2.53
1.27
0
10
0

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ากว่าระดับ 3

๔๗

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จานวน 142 คน)
ความสามารถ
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
รวมคะแนน
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพื้นที่
ค่าเฉลี่ยร้อยละของประเทศ

คะแนน
เต็ม
100
100
200

คะแนนที่ได้

เฉลี่ยร้อยละ

จานวนและร้อยละนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

65.24
60.20
62.72
62.72
51.82
43.97

65.24
60.20
62.72

106 (91.38)
87 (75.00)
98 (84.48)

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
70
60
50
40
30
20
10
0

65.24

60.2

62.72

62.72
51.82
43.97

๔๘

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จานวน 125 คน)
สาระวิชา

จานวนคน

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมเฉลี่ย

125
125
125
125

คะแนน
เฉลี่ย
72.93
42.00
51.45
69.22
58.90

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ร้อยละ

จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ

13.19
20.78
15.37
23.09

72.93
42.00
51.45
69.22

110 ( 88.00 )
90 ( 72.00 )
103 ( 82.40)
98 (78.40 )

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

80

72.93

69.22

70

58.9

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

60

51.45

50

42

40
30
20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

รวมเฉลี่ย

๔๙

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ด้าน
การอ่าน
ออกเสียง
การอ่าน
รู้เรื่อง
รวม 2
ด้าน

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ร้อยละ

จานวน (ร้อยละ) ของนักเรียนที่ได้ในระดับ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

141

94.33

6.46

94.33

2 (1.50)

0 (0.00)

4 (3.00)

141

91.12

4.13

91.12

0 (0.00)

0 (0.00)

6 (4.51)

141

92.72

9.30

92.72

0 (0.00)

2 (1.50)

1 (0.75)

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
94.33
94.5
94

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

93.5

92.72

93
92.5
92

91.12

91.5
91
90.5
90
89.5
การอ่านออกเสียง

การอ่านรู้เรื่อง

รวม 2 ด้าน

ดีมาก
127
(95.48)
127
(95.48)
130
(97.74)

๕๐

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็น

ระดับคุณภาพ

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัยของ
ตนเองได้

ยอดเยี่ยม

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

ยอดเยี่ยม

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้

ยอดเยี่ยม

ผลรวมมาตรฐานที่ 1

ยอดเยี่ยม

1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1. จัดกิจกรรมการออกกําลังกายในช่วงเช้า หรือกิจกรรมประจําสัปดาห์แต่ละระดับชั้น เพื่อลดภาวะโรค
อ้วนในเด็ก
2. จัดให้มีระบบการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กด้วยการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง และบันทึกภาวะ
โภชนาการ บันทึกรายงานพัฒนาการ เพื่อติดตามสภาวะโภชนาการ และจัดทําแบบบันทึกรายงานดื่ม
นมฟลูออไรด์
3. การจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน ในแต่ละวันเด็กได้รับประทานอาหารครบหลัก 5 หมู่ การ
รับประทานอาหารว่าง โดยดื่มนมสดรสจืด ขนมไทย ขนมปัง หรือผลไม้ตามฤดูกาล
4. การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กทุกคนได้ออกกําลังกายกลางแจ้ง เล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นสนาม
ทุกวัน จัดสนามที่เป็นพื้นยางเพื่อปูองกันอันตราย จัดที่เล่นน้ํา เล่นทราย บทบาทสมมุติ แสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
5. มีการตรวจสุขภาพเด็กและบันทึกผลการตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์ โดยครูประจําชั้น
6. จัดบริการน้ําดื่มที่สะอาดและทั่วถึง กําหนดช่วงเวลาในการดื่มน้ํา หรือตามความต้องการของเด็ก
7. จัดบริเวณและสถานที่นอนหลับพักผ่อนเวลากลางวันในสถานที่อากาศถ่ายเท เปิดเพลงให้เด็กฟัง
ขณะนอนพักผ่อน หลังรับประทานอาหารกลางวัน
8. จั ด โครงการครอบครั ว ผู ก พั น สร้ า งสรรค์ พั ฒนาการที่ ป ลู ก ฝั ง ให้เด็ ก รู้ จั ก การทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั บ
ครอบครัว

๕๑
9. จัดโครงการปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข ให้เด็กๆและผู้ปกครองมีส่วนร่วมกันโดยการหันมาใส่ใจในเรื่องของ
สุขภาพ และความปลอดภัยรอบตัวเด็ก
10. ตรวจสุขภาพเด็ก คัดกรองเด็กและให้ความรู้เรื่อง สุขภาพ โดยร่วมมือกับศูนย์สาธารณสุข 11
ผลการพัฒนา เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1. จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารถึงเรื่องราว ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง
โดยถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดและผลงาน เช่น การเล่านิทานประกอบสื่อ การร้องเพลงประกอบ
ท่าทาง การเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะ การทํา หนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่ การเล่นบทบาทสมมติ
เป็นต้น
2. จัดสิ่งแวดล้อม “สวนรักธรรมชาติ , การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach),
กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ,กิจกรรมมารยาทไทย หนูน้อยไหว้สวย
ยิ้มใส , กิจกรรมห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัยและพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อปลูกฝังและปลูก
จิตสํานึก รักธรรมชาติ รวมถึงฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อแวดล้อมที่อยู่ในโรงเรียน และนํา
กลับไปใช้ในชีวิตประจําวันที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง
3. กิจกรรมหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมมารยาทไทย หนูน้อยไหว้สวย ยิ้มใส, กิจกรรมปฐมวัย
ดูดี ชีวีมีสุข,กิจกรรมครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ, กิจกรรมห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์
พัฒนาการ (บล็อก ),กิจกรรมบูรณาการ STEM สู่การเรียนรู้ ,กิจกรรมโรงเรียน บ้าน ประสานการ
เรียนรู้
4. การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นความอิสระในการคิด มีจินตนาการ โดยแต่ละวัน
จะจัดงานศิลปะให้เลือกทําตามความสนใจและความสามารถของเด็ก เช่น งานวาดภาพสีเทียน สีน้ํา
งานประเภทฉี ก -ตั ด -ปะ งานประดิ ษ ฐ์ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ งานร้ อ ยต่ า งๆ งานปั้ น และประเภท
ของการทํางานกลุ่ม/งานเดี่ยว ร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์
5. การจั ด กิจ กรรมการเคลื่อนไหวและจั ง หวะซึ่ง เป็นการจั ด กิ จกรรมให้เด็ ก มี โ อกาสได้ แสดงออก
อย่างอิสระในการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความสุนทรี และมีความ
คล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงต่างๆ
6. จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ กิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง
7. ปรับพฤติกรรมเด็ก โดยใช้การเสริมแรงเชิงบวก
8. วิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และส่งเสริมการกล้าแสดงออก
9. สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ผลการพั ฒ นา เด็ ก มี พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ ควบคุ ม และแสดงออกทางอารมณ์ ไ ด้
ในระดับ ยอดเยี่ยม

๕๒
มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่โรงเรียนและการเข้าร่ว มกิจกรรมวันสําคัญอื่นๆ จัดเรื่องที่เรียนรู้
ให้สอดคล้องกับวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันทําบุญประจําปีของโรงเรียน
2. จั ด กิ จ กรรมโดยยึ ด และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เช่ น กิ จ กรรมวั น ลอยกระทง
จัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของน้ํา และรณรงค์การใช้น้ําอย่างคุ้มค่า
3. จัดโครงการมารยาทไทย กิจกรรมในโครงการส่งเสริมและฝึกทักษะมารยาท การแสดงความเคารพ
ที่ถูกวิธีและร่วมกิจกรรมโครงการมารยาทไทย
4. จัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรม จัดประสบการณ์ให้เด็กเล่นร่วมกัน เพื่อสร้างลักษณะนิสัยการ
เอื้ อ เฟื้ อแบ่งปัน การเล่นแล้ว เก็ บของเข้าที่ ฝึ ก การรั บผิ ด ชอบจั ด ประสบการณ์ การเล่ า นิท าน
คุณธรรมปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมสวดมนต์พร้อมกัน ช่วงเวลากิจกรรมยามเช้า
6. จัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับผู้ปกครองโดยใช้สารสัมพันธ์เป็นสื่อ
7. จัดให้เด็กทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียน เช่น รับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องมือ
ในกิจกรรมศิลปะ หน้าที่เวรจัดเก็บของใช้
8. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยรณรงค์ให้เด็กแต่งชุดไทยและฝึกมารยาทไทยทุกวันพฤหัสบดี
และในวันสําคัญทางศาสนา
ผลการพัฒนา มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
1. จั ด กิ จ กรรมเสริ มประสบการณ์ มุ่ ง เน้นฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด ครู ใ ช้ คํ า ถามปลายเปิด จั ด ทํ า แผนผั ง
ความคิด (Web) ดังปรากฏในแผนการจัดประสบการณ์ทุกระดับชั้น
2. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติโดยการสังเกต สํารวจ ทดลอง เพื่อฝึกให้เด็กบอกคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ
ได้แก่ จัดรูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
การจัดการเรียนรู้ผ่าน STEM สู่ STEAM ระดับชั้นปฐมวัย กิจกรรมการประกอบอาหาร เป็นต้น
3. จัดโครงการห้องบล็อก ต่อเติมฝัน โดยศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการเล่นบล็อก โดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวนแบบร่วมมือร่วม
ใจ
4. จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น สวนรักษ์ธรรมชาติ , บ่อน้ํา บ่อทราย,
พืชผักสวนครัว, สนามเด็กเล่น ฯลฯ
5. จัดโครงการรอยเชื่อมต่อ โรงเรียน – บ้าน ประสานการพัฒนาพาลูกรักสู่ระดับประถม เพื่อเตรียม
เด็กในวิชาภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม
6. จัดกิจกรรมเกมการศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ผลการพัฒนา เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
ในระดับยอดเยี่ยม

๕๓
2.หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน
โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพของเด็ก ดังนี้
2.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
- มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ สมุดบันทึก
สุขภาพประจําตัวเด็ก บันทึกภาวะโภชนาการ แบบบันทึกน้ําหนักส่วนสูง แบบบันทึกการรับประทาน
อาหาร แปรงฟัน แบบบันทึกรายงานดื่มนมฟลูออไรด์ บันทึกผลการจัดประสบการณ์ หน่วยอาหารดีมี
ประโยชน์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง ภาพถ่าย กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการเล่นเสรี สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน แบบ
ประเมินพัฒนาการเด็ก อบ.01, อบ.02, อบ.03 สมุดประจําตัวนักเรียน บัตรบันทึกสุขภาพประจําตัว
นักเรียน โครงการอาหารกลางวัน โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ โครงการปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข
- มีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ สมุดประจําตัวนักเรียน บันทึกผลหลังการ
จัดประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง ภาพกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก อบ.01,
อบ.02, อบ.03 สมุดบันทึกสุขภาพประจําตัวเด็ก โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ โครงการปฐมวัย
ดูดี ชีวีมีสุข
- มีสุขนิสัยที่ดี ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ แบบบันทึกน้ําหนักส่วนสูง แบบบันทึกการรับประทานอาหาร
แปรงฟั น แบบบั นทึ ก รายงานดื่ ม นมฟลู อ อไรด์ บั น ทึ ก ภาวะโภชนาการ โครงการอาหารกลางวั น
ภาพถ่า ยการรับประทานอาหารกลางวั น แปรงฟัน ดื่มนม สมุด ประจํา ตัวนัก เรียน สมุ ดบันทึ ก
พัฒนาการนักเรียน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก อบ.01, อบ.02, อบ.03 สมุดบันทึกสุขภาพประจําตัว
เด็ก โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ โครงการปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข
- ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกผลการจัดประสบการณ์ หน่วย
ปลอดภัยไว้ก่อน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน
แบบประเมินพัฒนาการเด็ก อบ.01, อบ.02, อบ.03 สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ภาพถ่ าย
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข ซ้อมหนีไฟประจําปี
2.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
- แผนการจัดประสบการณ์
- สมุดประจําตัวนักเรียน
- สมุดพัฒนาการ
- ภาพถ่ายกิจกรรม 6 กิจกรรม
- แฟูมสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio)
- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงการ (Project Approach)
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
- กิจกรรมหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมมารยาทไทย หนูไหว้สวย ยิ้มใส
- กิจกรรมปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข
- กิจกรรมครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ
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- กิจกรรมห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์พัฒนาการ (บล็อก )
- กิจกรรมบูรณา STEM สู่การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
- กิจกรรมโรงเรียน บ้าน ประสานการเรียนรู้
- กิจกรรมห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัยและพัฒนาทักษะทางภาษา
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
- วิจัยในชั้นเรียน
2.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
- กิจวัตรประจําวันของเด็ก
.
- จัดให้มุ่มเล่นในห้องให้เด็กเล่นร่วมกันทุกวัน /จัดมุมประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโป (HighScope)
- แบบบันทึกคําพูด
- โครงการมารยาทไทย
- โครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัย การยืม คืนหนังสือในห้องเรียนและห้องสมุด
2.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
- โครงการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
- โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่าน STEM สู่ STEAM ระดับชั้นปฐมวัย
- โครงการบล็อก บล็อก บล็อก น็อคฝุุนพิษ
- โครงการห้องสวนหนังสือระดับปฐมวัย
- โครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง (ปฐมวัย)
- โครงการครอบครัวผูกพัน สร้างสรรค์พัฒนาการ (นิทานสานสุข) ครั้งที่ 20
- โครงการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- โครงการการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก
- อบ.01, อบ.02, อบ.03
- จัดทําวิจัยในชั้นเรียนในพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก
3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา
3.1 จุดเด่น
1. พัฒนาการด้านร่างกายมีโครงการที่ส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลาย ให้ โ อกาสเด็ ก ๆ ได้ แ สดง
ความสามารถอย่างอิสระได้มากขึ้น ทําให้เด็กๆ มีความสนใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และจัด
กิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเด็กมีความกล้าแสดงออกทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่างดี
ผู้ใหญ่ทําหน้าที่กระตุ้นแนะนําช่วยเหลือประคับประคองให้เด็กได้มีประสบการณ์สมหวัง ผิดหวัง วิตก
กังวลเศร้าใจหวั่นใจละอายใจ ยินดีถูกผิดไปได้ปลอดภัย ส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้จึงเน้นให้เด็ก
เข้าไปอยู่ในกลุ่ม ในสังคม ได้เล่น ได้แข่งขัน ได้วาด ได้ฟัง ได้เล่า ได้แสดง ได้ ทดลอง ได้ตัดสิน ได้
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ฯลฯ ให้เด็กได้พัฒนาด้านอารมณ์และความรู้สึก ผ่านเหตุการณ์ที่แท้จริง
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ที่ตนเองเป็นผู้ร่วมกระทํา จุดมุ่งหมายของการพัฒนาก็คือ ต้องการให้เด็กมีความเฉลียวฉลาดทาง
อารมณ์และจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข และเป็นกิ จกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
และเด็กได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในครอบครัวมากขึ้น
3. พัฒนาการด้านสังคม เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและครูที่ดี และเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่หลากหลาย เด็กมีส่วน
ร่วมในการทดลอง สังเกต เปรียบเทียบ ตั้งคํ าถาม คิดแก้ปัญ หา ค้ นหาคํ าตอบและลงมือ ปฏิบัติ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ ว ยตนเองอย่า งสม่ํ า เสมอและมี ก ารทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒนาและส่ ง เสริ ม
พัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับนักเรียน
3.2 จุดควรพัฒนา
1. พัฒนาการด้านร่างกายกลุ่มเปูาหมายของประชากรในแต่ละปีการศึกษาแตกต่างกันส่งผลให้ข้อมูล
โภชนาการเด็กแตกต่างกัน และผู้ปกครองขาดความตระหนักและดูแลสุขภาวะของเด็กในการบริโภค
อาหารของเด็ก
2. พัฒนาการด้านสังคม การเลี้ยงดูเด็กในสังคมปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงดูเด็กจากที่บ้าน ส่งผล
ให้เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. พัฒนาการด้านร่างกายควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกอาหารให้เด็กบริโภคใน
แต่ละวันอย่างถูกวิธีและส่งเสริมให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่
2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยมี
กิจกรรมยามเช้าให้กับเด็กๆ ได้แสดงความสามารถ เช่น การเล่านิทาน, การเล่าข่าว, การร้องเพลง, การ
เต้นประกอบเพลง หรือแสดงความสามารถเฉพาะตัวให้กับเพื่อนๆ ได้ชมในวันเข้าประชุมอนุบาลแต่ละ
ระดับชั้น ให้เด็กได้ฝึกฝนการริเริ่มและค้นคว้าหาความท้าทายใหม่ ฝึกเลือกและตัดสินใจ และช่วยให้เด็กมี
ความรู้สึกเป็นตัวตนที่เข้มแข็งขึ้น เมื่อเด็กอยู่ในเหตุการณ์จริง เช่น เล่นกับเพื่อน ทํางานบ้าน ออกไปซื้อ
ของให้แม่ ปูอนข้าวน้อง มี เหตุการณ์จํานวนมากที่เด็กต้องตัดสินใจว่า เขาควรทําอะไร ควรทําอย่างไร
ควรแก้ปัญหาแบบไหน และให้เด็กฝึกแสดงความเข้าใจในสิทธิความรับผิดชอบของตนเองและสิทธิของ
ผู้อื่น ส่งเสริมกิจกรรมแบ่งงานกันทํา
3. พัฒนาการด้านสังคม ควรมีจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับผิดชอบงานส่วนรวมในชั้นและในโรงเรียน โดยเฉพาะ
ในเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ และการจัดโครงการการประกวดห้องบล็อก
ต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการ
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กด้านทักษะทางภาษาไทย สอดคล้องกับระดับ
ประถมศึกษา และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานของ สสวท. โดยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้
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5.ความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพ
ของเด็ก พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ พัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมและมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ผ่านช่องทาง
ดังนี้
- ผ่านการประชุมผู้ปกครอง
- การสื่อสารทางไลน์ (Line )
- เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th.
- เว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th/anubansamsen
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน
https://www.facebook.com/abssphotographer
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
https://www.facebook.com/Anubansamsen.school
- แอพพลิเคชั่น YouTube ช่อง Samsen ECE
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos
- สถิติ สมุดเยี่ยมโรงเรียนที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็น
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง
2.5 จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม
ผลรวมมาตรฐานที่ 20

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
1. จัดตั้ งคณะกรรมการจั ดทํา หลัก สูตร/ปรั บหลั กสู ตร นําหลักสู ตรเสนอผู้เชี่ ยวชาญคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาตรวจสอบ และคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ เพื่ อ วางแผนกลยุ ท ธ์ และแผนการปฏิ บัติ ง าน
ประจําปี 2563 มีการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

๕๗
และคณะกรรมการฝุา ยต่ างๆ มีการพั ฒนาบุคลากรหลากหลายลั กษณะอย่ างต่อ เนื่อ ง มีก ารนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มี การนําข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุง
หลักสูตร และแผนการจัดการศึกษาอยู่เสมอ
2. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองร่วมกัน
ทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถเสนอแนววิธีการพัฒนาโรงเรียน
3. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย การส่งอบรมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดนิเทศ
ภายในด้วยวิธีการต่างๆ
4. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นมาตรฐานสากลพร้อ มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการทําสาระ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
5. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.กทม. ในการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
6. โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
7. โรงเรียนมีโครงสร้างบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัยและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อให้ครูนําหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน
8. จัดทําข้อมูลสาระสนเทศข่าวสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ ผ่านเว็บไซด์ศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ (www.abss.ac.th/Anubansamsen) และFacebook ศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
9. จัดทําโครงการพิเศษ ที่นําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลการพัฒนา เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
1. ผู้บริหาร / หัวหน้าปฐมวัย มีการนิเทศ เยี่ยมห้องเรียน
2. จัดประชุมครูปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง
3. ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อนําความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ผลการพัฒนา ครูมีความเพียงพอกับชั้นเรียน มาตรฐานที่ 2.2 ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการอบรมปฏิบัติการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
นําความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์สู่เพื่อนร่วมงานในรูปแบบการบรรยาย สาธิต หรือฝึก
ปฏิบัติจริง ในการประชุมครูประจําเดือน
2. จัดประชุมครูปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง
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โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาและทําวิจัยพัฒนา การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ครูมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องหน่วยการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อนําความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจากการเป็นวิทยากร
8. จัดครูเข้าอบรม/สัมมนาตามหน่วยงานต่าง ๆ
ผลการพัฒนา ครูมีความเชียวชาญในด้านการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เหมาะสมตามวัย
ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง
1. จัดโครงการการเรียนรู้กับแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เล่นน้ําเล่นทราย เพื่อการเรียนรู้
3. จัดให้สํารวจสถานที่แหล่งการเรียน เพื่อศึกษาข้อมูลเป็นแผนพัฒนา
4. โรงเรียนมีเครือข่ายที่ประกอบด้วยสถาบันทางการศึกษารัฐและเอกชน มีหน่วยงานเครือข่ายในชั้น
เรียน ชุมชนท้องถิ่น บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเรียนรู้
5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาฝึกนิสิตปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ฯลฯ
6. จัดโครงการโรงเรียน – บ้าน ประสานการเรียน
ผลการพัฒนา โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสื่อเพื่อการเรียนอย่างเพียงพอในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2.5 จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
1. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
2. จัดโครงการการเรียนรู้กับแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
3. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ที่เล่นน้ํา/เล่นทราย เพื่อการเรียนรู้
4. จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ปูายนิเทศประจําหน่วย แผ่นพับสารสัมพันธ์
5. จัดให้สํารวจสถานที่แหล่งการเรียนรู้ เพื่อศึกษาข้อมูลเป็นแผนพัฒนา
6. โรงเรียนมีเครื อข่ายที่ ประกอบด้ วยสถาบันทางการศึก ษาของรัฐ และเอกชน มี องค์ก ร หน่ว ยงาน
เครือข่ายในชั้นเรียน ชุมชนท้องถิ่น บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเรียนรู้
7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการครอบครัว
ผูกพัน สร้างสรรค์พัฒนาการ โครงการ Project Approach โครงการปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข
8. โรงเรียนเป็นสถานศึก ษาฝึก นิสิ ต ปริ ญญาตรี จากจุ ฬาลงกรณ์ม หาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ฯลฯ
ผลการพัฒนา โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สําหรับครูได้ในระดับ ยอดเยี่ยม

๕๙
มาตรฐานที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการอบรมประชุมปฏิบัติการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน นําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดประสบการณ์สู่เพื่อนร่วมงานในรูปแบบการบรรยาย สาธิต หรือ
ฝึกปฏิบัติจริง ในการประชุมครูประจําเดือนของโรงเรียนทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
2. จัดประชุมครูปฐมวัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
3. โรงเรียนมีการนิเทศการสอนครู อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. ครูจัดทํา ID Plan และรายงานผลการพัฒนาตนเองในทุกปีการศึกษา
5. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษา และทําวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ครูมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องหน่วยการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
8. โรงเรียนให้ขวัญ และกําลังใจครูและบุคลากรในโอกาสพิเศษต่างๆ
9. โรงเรียนนําครูไปศึกษาดูงานทั้งใน และนอกประเทศ ปีละ 1 ครั้ง
10. ครูนําสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกับผู้ปกครอง
11. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
12. ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อนําความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
13. ครูมีการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ที่ดี
ร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง
14. ครูมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือ พัฒนาเด็กร่วมกันตลอดปีการศึกษา
15. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจากการเป็นวิทยากร
16. การอบรม/ ประชุม/ สัมมนา
17. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่ว นร่ว มในการจัดกิ จกรรมพั ฒนาผู้เรี ยน เช่น กิจ กรรม
ครอบครัวผูกพัน สร้างสรรค์พัฒนาการ กิจกรรมปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข กิจกรรมบ้านประสานการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ ฯลฯ
ผลการพั ฒนา โรงเรี ยนมีร ะบบการบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็น ระบบ มี คุ ณ ภาพและเปิด โอกาสให้ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม ในระดับยอดเยี่ยม

๖๐
2.หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน
โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการดังนี้
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง 2563)
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2560
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
- หลักสูตรมาตรฐานสากล พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- รายงานผลการใช้หลักสูตร พ.ศ.2563
- วิจัยผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- ผลการวิจัยการทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2559-2564
- รายงานผลการสรุปโครงการปี พ.ศ.2563
- บันทึกการประชุม
- แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกหลังการสอน
- เอกสารบันทึกการศึกษาดูงานของสถาบันต่าง ๆ
- บัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- รายงานสรุปโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ
- รายงานสรุปโครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง
- รายงานโครงการสุขภาพดีมีพลานามัย
- ทะเบียนสื่อแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
- สนามเด็กเล่น / ที่เล่นน้ําเล่นทราย
- สวนรักษ์ธรรมชาติ / สวนพืชผักสวนครัว
- ห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัย
- ห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการ
- เว็บไซด์โรงเรียนและเว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
(www.abss.ac.th/Anubansamsen)
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
- การอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย/ การจัดทําหลักสูตรและวิจัยในชั้นเรียน / โครงการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป/ การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทําหลักสูตรขับเคลื่อนการจัดการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาการคํ า นวณ สํ า หรั บ วิ ท ยากรแกนนํ า / การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย/ การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล และระบบออนไลน์
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
- สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๖๑
- โครงการโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
- การศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ / ประชุมประจําเดือน
- โครงการนิเทศชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
- การพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก ปฐมวัยและพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
จัดอบรมและให้ความรู้แก่ครูภายในโรงเรียนโดยการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกและ
จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภายในโรงเรียน อีกทั้งมีการการส่งเสริมและให้คําแนะนําในจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนให้แก่ครู ได้แก่ การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน/การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮสโคป/ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ / การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย / การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)/
การอบรมเพศวิถี /การอบรมการจัดทําเพื่ อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ/การอบรมหลักสูตรออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดCOVID-19
- ID Plan รายบุคคล
- การศึกษาดูงาน ภายในประเทศ / ประชุมประจําเดือน
- โครงการนิเทศชั้นเรียน
- แผนการจัดประสบการณ์ และวิจัยในชั้นเรียน
- คณะครูเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
- สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก และแฟูมสะสมผลงานเป็นรายบุคคล
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง
โครงการยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย
- โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษาปฐมวัย
- โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ระดับปฐมวัย
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
- กิจกรรมพัฒนา อารมณ์ - จิตใจ สําหรับเด็กปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาภาษา สําหรับเด็กปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย
- กิจกรรมหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง (ปฐมวัย)
- กิจกรรมมารยาทไทย (ปฐมวัย)
- กิจกรรมครอบครัวผูกพัน สร้างสรรค์พัฒนาการ ครั้งที่ 20
- กิจกรรมรอยเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- กิจกรรม STEM ศึกษา สู่ STEAM ศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย
- การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19

๖๒
-

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในและภายนอก
มุมเล่นในชั้นเรียน
แฟูมบุคลากร
สารสัมพันธ์
ปูายนิเทศจัดกิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่
เรียนรู้สู่โลกกว้าง
แบบบันทึกการศึกษาดูงานจากภายนอก

2.5 จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
- สื่อเทคโนโลยีในห้องเรียน
- เว็บไซด์โรงเรียนและเว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
(www.abss.ac.th/Anubansamsen)
- บุคคลภายนอกเข้าศึกษาดูงาน
- เอกสารการจัดซื้อสื่อวัสดุ – อุปกรณ์
- ทะเบียนสื่อแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย
- แผนการจัดประสบการณ์
- ภาพถ่ายสื่อตามมุมการจัดประสบการณ์
- บันทึกการผลิตสื่อ
- ปูายนิเทศประจําหน่วย
- แผ่นพับสารสัมพันธ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม
- แผนปฏิบัติการประจําปี 2563
- คําสั่งปฏิบัติงานปีการศึกษา 2563
- หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2563)
- แผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ทุกห้องเรียน
- วิจัยในชั้นเรียนทุกห้องเรียน
- โครงการโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาได้รับรางวัล IQA Award
- สถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
- ครูได้รับรางวัล ครูดีเด่น ครูดีศรีประถมกรุงเทพ และครูดีไม่มีอบายมุข และแฟูมประกาศนียบัตร
- ครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย / การจัดทําหลักสูตรและวิจัยในชั้นเรียน
/ การอบรม Coding ในระดับปฐมวัย / การอบรมเพศวิถี
- ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ/ประชุมประจําเดือน

๖๓
-

จัดโครงการนิเทศชั้นเรียน / นิเทศครู ทุกภาคเรียน
คณะครูเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
ครูจัดทําสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก และแฟูมสะสมผลงานเป็นรายบุคคล
สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ
โครงการยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย
โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษาปฐมวัย
โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ระดับปฐมวัย
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
กิจกรรมพัฒนา อารมณ์ - จิตใจ สําหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาภาษา สําหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง (ปฐมวัย)
กิจกรรมมารยาทไทย (ปฐมวัย)
กิจกรรมครอบครัวผูกพัน สร้างสรรค์พัฒนาการ ครั้งที่ 20
กิจกรรมรอยเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรม STEM ศึกษา สู่ STEAM ศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในและภายนอก
โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556

3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา
3.1 จุดเด่น
1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยการนํา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับเด็กทุกชั้น
เรียน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.กทม. ในการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง 2563)
2. โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
3. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อนําความรู้มา
พัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
การอบรมปฏิบัติการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน นําความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์
สู่เพื่อนร่ วมงานในรูปแบบการบรรยาย สาธิ ต หรือ ฝึกปฏิบัติจริง ในการประชุม ครูประจํา เดือ น

๖๔
นอกจากนั้นโรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาและทําวิจัยพัฒนา การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องหน่วยการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท เพื่อนําความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจากการเป็นวิทยากร
5. การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มี
ความปลอดภัย มีความคงทน มีสื่อที่หลากหลาย เหมาะกับวัยและการเรียนรู้ของเด็ก
6. โรงเรียนการนําสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก และครูสามารถนําไปปรับใช้ได้จริง
7. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม โดยมีระบบบริหารที่มี
คุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรทํางานเป็นทีม ร่วมกันวางแผน และให้คําปรึกษาในการทํางานร่วมกัน
และจัดสรรแบ่งงานตามความสามารถของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และมีการนิเทศเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกภาคเรียน
3.2 จุดควรพัฒนา
1. โรงเรียนควรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ
2. ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู
4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. โรงเรียนจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปฐมวัย ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการวิจัยหลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักราช 2563 และมีการรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาประจําปี
2. การจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ นําผลมาวิเคราะห์ จุดเด่นจุด
ด้อย พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร และมอบหมายงานให้ตรงความสามารถ
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรียนควรมีการจัดแหล่งการค้นคว้า
เอกสารทางวิชาการและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ครูนําไปพัฒนาการสอน
ให้เด็กมีวิธีการเรียนที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมให้ครูพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การใช้เทคโนโลยี (ICT) และปฏิบัติตนตามแผนงาน แสวงหา
ความรู้ แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารใหม่ ๆ รั บฟั ง ความคิ ด เห็น ใจกว้ า ง และยอมรั บการเปลี่ ย นแปลงทาง
การศึกษาในปี พ.ศ. 2564 และจัดทําแบบสํารวจความพึ งพอใจ นําผลมาวิเคราะห์ จุดเด่นจุดด้อย
พัฒนาและปรับปรุงบุคลากรต่อไปในอนาคต
4. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสื่อเพื่อการเรียนอย่างเพียงพอ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดมุมการ
เรี ยนโดยสอดแทรกการให้ค วามรู้เกี่ ย วกับเรื่ อ งอาเซีย นตามสถานการณ์ เหมาะสม จั ด สวนรั ก ษ์
ธรรมชาติให้สวยงามและเพิ่มชนิดพันธ์ไม้ที่เด็กควรรู้จัก ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีการเรียนรู้ที่

๖๕
หลากหลาย เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทุกด้าน และสื่อออนไลน์ เว็บไซด์ ศูนย์ปฐมวัย
ต้นแบบ ให้เป็นระบบและทันสมัยยิ่งขึ้น
5. โรงเรี ย นควรมี ก ารจั ด แหล่ ง การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เอกสารทางวิ ช าและสื่ อ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ใน
การศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ครูนําไปพัฒนาการสอนให้เด็กมีวิธีการเรียนที่หลากหลาย และจัดกิจกรรม
อบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีให้กับครูผู้สอน
6. โรงเรียนมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างมีระบบต่อเนื่อง
5.ความรับผิดชอบต่อสังคม
มีก ารเผยแพร่ ข้อ มูลข่า วสารเกี่ ยวกั บกระบวนการบริ หารและการจั ดการ โดยมี หลัก สู ต รครอบคลุ ม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู และจัดให้มีระบบบริหาร
คุณภาพที่ เปิด โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุ กฝุายมี ส่วนร่วม เพื่ อประชาสัมพั นธ์ใ ห้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อ ง
รับทราบ ผ่านช่องทางดังนี้
- ผ่านการประชุมผู้ปกครอง
- การสื่อสารทางไลน์ (Line )
- เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th.
- เว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th/anubansamsen
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน
https://www.facebook.com/abssphotographer
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
https://www.facebook.com/Anubansamsen.school
- แอพพลิเคชั่น YouTube ช่อง Samsen ECE
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos
- สถิติ สมุดเยี่ยมโรงเรียนที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ประเด็น
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
ผลรวมมาตรฐานที่ 3

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
1. โรงเรี ยนจั ดทํ า แผนการจัด การศึ ก ษาที่ มี ก ลยุ ท ธ์ การกํ า หนดเปูา หมายและตั ว ชี้ วั ด มี แผนปฏิ บัติ ก าร
ประจําปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยผ่านการตัดสินใจและมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรการฝุายต่างๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูมีส่วนร่วมปรับปรุง
วิสัยทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการต่างๆ จะมีการร่วมประชุมกันอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ตรวจสอบการบริหารของโรงเรียนได้
2. โรงเรียนจัดโครงการ/จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
เพื่ อ ให้เกิ ด คุ ณ ลักษณะตามอั ต ลัก ษณ์ ที่ กํ า หนด ได้ แก่ กิ จ กรรมมารยาทไทย กิ จ กรรมห้อ งต่ อ เติ ม ฝั น
สร้างสรรค์จินตนาการ (ห้องบล็อก) กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจ กิจกรรมห้องสวนหนังสือและพัฒนา
ทักษะทางภาษา กิจกรรมครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการและบ้านประสานการเรียนรู้ กิจกรรมหนู
น้อยเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ กิจกรรม STEM สู่ STEAM ระดับชั้นปฐมวัย
กิ จ กรรมปฐมวั ย ดู ดี ชี วี มี สุ ข โครงการศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ตามแนวคิ ด ไฮสโคป
(HighScope)
ผลการพัฒนา โรงเรียนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
1. การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กทุกคนได้ออกกําลังกาย กลางแจ้ง เล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นทุกอัน
จัดที่เล่นน้ํา เล่นทราย บทบาทสมมติ แสดงท่าทางประกอบเพลง
2. จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารถึงเรื่องราว ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง โดย
ถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดและผลงาน เช่น การเล่านิทานประกอบสื่อ การร้องเพลงประกอบเพลง
การเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะ การทําหนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่ การเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น
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3. การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นความอิสระในการคิด มีจินตนาการโดยแต่ละวันจะ
จัดงานศิลปะ ให้เลือกทําตามความสนใจและความสามารถของเด็ก เช่น งานวาดภาพสีเทียน สีน้ํา
งานร้อยต่างๆ งานปั้น และประเภทของการทํางานกลุ่ม/งานเดี่ยว ร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์
4. จั ด กิ จ กรรมโดยยึ ด และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เช่ น กิ จ กรรมวั น ลอยกระทง จั ด
ประสบการณ์เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของน้ํา และรณรงค์การใช้น้ําอย่างคุ้มค่า
5. จั ด ให้เด็ ก ทุ ก คนมีส่ว นร่ ว มในการรั บผิ ด ชอบปฏิ บัติ หน้า ที่ ใ นชั้ นเรี ย น เช่ น รั บผิ ด ชอบจั ด เตรี ย ม
เครื่องมือในกิจกรรมศิลปะ หน้าที่เวรจัดเก็บของใช้
6. จัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรม จัดประสบการณ์ให้เด็กเล่นร่วมกัน เพื่อสร้างลักษณะนิสัยการ
เอื้อเฟื้อแบ่งปัน การเล่นแล้วเก็บของเข้าที่ ฝึกการรับผิดชอบจัดประสบการณ์ การเล่านิทานคุณธรรม
ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม
7. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มุ่งเน้นฝึกทักษะการคิด ครูใช้คําถามปลายเปิด จัดทําแผนผังความคิด
(Web) ดังปรากฏในแผนการจัดประสบการณ์ทุกระดับชั้น
8. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติโดยการสังเกต สํารวจ ทดลอง เพื่อฝึกให้เด็กบอกคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ
ได้แก่ กิจกรรมในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการประกอบอาหาร เป็นต้น
9. จัด โครงการครอบครั วผู ก พั นสร้ างสรรค์ พั ฒนาการ ที่ ปลูก ฝั ง ให้เด็ก รู้ จั กการทํา กิ จ กรรมร่ว มกั บ
ครอบครัว
10. จัดโครงการห้องบล็อก โดยศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วย
กิจกรรมการเล่นบล็อก โดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวนแบบร่วมมือร่วมใจ
11. จัดรูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
12. จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น สวนรักษ์ธรรมชาติบ่อน้ํา บ่อทราย พืชผัก
สวนครัว สนามเด็กเล่น ฯลฯ
ผลการพัฒนา เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
1. ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก
2. ครูจัดพื้นที่สําหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรมไฮสโคป
3. เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ปูายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น
4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสะใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก สําหรับ
การรู้กลุ่มย่อย
5. โรงเรียนจัดสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคําตอบ
6. การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กได้เล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นทุกอัน จัดที่เล่นทราย บทบาทสมมติ
แสดงท่าทางประกอบเพลง
7. จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น สวนรักษ์ธรรมชาติ บ่อน้ํา เล่นทราย
พืชผัก สวนครัว สนามเด็กเล่น ฯลฯ
ผลการพัฒนา เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ในระดับ ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นเด็กเป็นสําคัญและเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง
2. จัดประชุมครูปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่า งน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาและทําวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ครูมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนนําครูไปศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ ปีละ 1 ครั้ง
6. ครู ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท เพื่ อ นํ า ความรู้ ม าพั ฒ นาและปรั บ ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
7. ครูมีการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ที่ดีร่วมกัน
ระหว่างครูและผู้ปกครอง
8. ครูมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาเด็กร่วมกันตลอดปีการศึกษา
9. การอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผลการพัฒนา เด็กมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ในระดับ ยอดเยี่ยม
2.หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน
โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญดังนี้
2.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560
- วิจัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
- แผนปฏิบัติการประจําปี 2561 -2564
- แผนการจัดประสบการณ์
- โครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach)
- โครงการต่างๆ ของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
- รายงานแผนปฏิบัติการประจําปี 2561-2564
2.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

-

แผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง
เรียนรู้สู่โลกกว้าง
สนามเด็กเล่น/ ที่เล่นน้ํา เล่นทราย
จัดมุมในห้องเรียนให้เด็กเล่นร่วมกันทุกวัน
ห้องต่อเติมสร้างสรรค์จินตนาการ
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-

การยืม คืนหนีงสือในห้องเรียนและห้องสมุด
การจัดการเรียนรู้ห้องบล็อก
การจัดการเรียนรู้ผ่าน STEM
โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ
โครงการปฐมวัยดูดี ชีวีมีสุข
โครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการมารยาทไทย
โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่าน STEM สู่ STEME ระดับชั้นปฐมวัย
โครงการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
โครงการบล็อก บล็อก น็อค ฝุุนพิษ

2.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

-

กิจกรรมการเรียนรู้ห้องสวนหนังสือ
กิจกรรมการเรียนรู้ห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์จิตนาการ
พืชผักสวนครัว
สวนรักษ์ธรรมชาติ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
กิจกรรมการเรียนรู้สู้โลกกล้าง
สนามเด็กเล่น
ที่เล่นน้ํา/เล่นทราย
มุมเล่นในชั้นเรียน
ปูายนิเทศการจัดกิจกรรม
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
ครูจัดห้องเรียนให้มีความพร้อม ด้านความสะอาด ความปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก และมีมุม
ในการจัดประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการอย่างหลากหลาย มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นแบบอย่างที่ดีได้ เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

2.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก
- เข้ารับการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย/
- การจัดทําหลักสูตรและวิจัยในชั้นเรียน/ โครงการทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (EF)/ STEM
- โครงการนิเทศชั้นเรียน
- โครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach)

๗๐
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
- โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่าน STEM สู่ STEAM ระดับชั้นปฐมวัย
- โครงการรอยเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ ครั้งที่ 20
- โครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง (ปฐมวัย)
- โครงการบล็อก บล็อก
- โครงการห้องสวนหนังสือระดับปฐมวัย
- โครงการการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน
- จัดทําวิจัยในชั้นเรียนทุกห้องเรียน
- จัดทําแผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์
- จัดทําสมุดรายงานประจําตัวเด็ก (อบ.01)
- จัดทําสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก (อบ.02)
- จัดทําแบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย (อบ.03)
- ครูจัดทําแฟูมสะสมผลงานเป็นรายบุคคล
- แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา
3.1 จุดเด่น
1. โรงเรียนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. โรงเรียนเด็กสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงที่มากพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข
3. โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มี พื้นที่สําหรับเล่นน้ํา
และเล่นทราย
4. โรงเรียนมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โดยจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.2 จุดควรพัฒนา
1. โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มี พื้นที่สําหรับเล่นน้ํา
และเล่นทรายยังไม่สมบูรณ์สอดคล้องจํานวนเด็ก
2. สถานที่บริเวณโรงเรียนมีขนาดเล็ก คับแคบ เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมให้กับเด็กพร้อมกัน
4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. โรงเรียนกําหนดแผนปฏิบัติงานรองรับ การศึกษามาตรฐานสากล และการเข้าสู่อาเซียนโดยวิเคราะห์และ
พัฒนาสาระการเรียนรู้
2. เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนจัดกิจกรรมยามเช้าให้เด็กแสดง
ความสามารถเช่นเล่านิทานเหล้าขาวร้องเพลงการเต้นประกอบเพลงหรือ แสดงความสามารถเฉพาะตัว
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ให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมในวันเข้าประชุมแต่ละระดับชั้น จัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ บอร์ดเด็กเก่งเด็กดี
มีผลงาน และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3. โรงเรียนควรมีการจัดหาสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก และเหมาะสมกับเด็กเพสและวัยที่ต่างกัน มีการ
ปรับปรุงสวนครัว และสวนรักธรรมชาติให้มีพรรณไม้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
4. โรงเรี ย นควรมี ก ารจั ด แหล่ ง การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เอกสารทางวิ ช าการและสื่ อ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อครูนําไปพัฒนาการสอนเด็กและการประเมินเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลายและมี
คุณภาพ
5.ความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญโดยจัดประสบการณ์ที่
ส่ ง เสริ ม ให้เด็ ก มีก ารพั ฒนาการทุ ก ด้ า นอย่า งสมดุ ล เต็ ม ศั ก ยภาพ สร้ า งโอกาสให้ เด็ ก ได้ รั บประสบการณ์ ต รง
เล่นและปฏิบัติอย่า งมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ การเรี ยนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็กเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ผ่านช่องทางดังนี้
- ผ่านการประชุมผู้ปกครอง
- การสื่อสารทางไลน์ (Line )
- เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th.
- เว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th/anubansamsen
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน
https://www.facebook.com/abssphotographer
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
https://www.facebook.com/Anubansamsen.school
- แอพพลิเคชั่น YouTube ช่อง Samsen ECE
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos
- สถิติ สมุดเยี่ยมโรงเรียนที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

๗๒

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็น

ระดับคุณภาพ

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ยอดเยี่ยม

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่กําหนด

ยอดเยี่ยม

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ยอดเยี่ยม

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

ผลรวมมาตรฐานที่ 1

ยอดเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1.1.1 ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีการดําเนินการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ ร่วมกันจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครูผู้สอนรู้และเข้าใจในมาตรฐานและตัวชี้วดั ครูผู้สอนสามารถจัดทํา
แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณดังนี้
1. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยการจัดการเรียนรู้เน้นการอ่าน
ออกเขียนได้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 ทั้งสาระการเรียนรู้หลักและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยได้ จั ด ทํ า แบบฝึ ก หั ด เสริ ม ทั ก ษะภาษาไทย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นชั้ น
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ประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออก เขียนได้ ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียง ฝึกสะกดคําศัพท์ภาษาไทย
อย่างสม่ําเสมอและมีนิสัย รัก การอ่า นโดยโรงเรีย นจัดเพิ่ ม เวลาเรียนในระดั บชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1
เป็น 40 ชั่วโมงต่อปีในรายวิชาเพิ่มเติม วิชาเสริมทักษะภาษาไทย ซึ่งดําเนินการตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทําให้ผู้เรียนเกิดจากพัฒนาและผลการทดสอบประเมินความสามารถการอ่าน
(Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 97.74 เพื่อเป็น
พื้นฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงจัดกิจกรรมรักการอ่าน
แนะนําหนังสือที่ดีในเพจห้องสมุดโรงเรียน มีโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
จัดการเรียนรู้แบบการร่วมมือ การลงมือปฏิบัติ การใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการสอนสืบ
เสาะหาความรู้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทุกกลุ่ม ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และจัดทําโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาเรียน
รวมและเรียนร่วมสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นพิเศษ ทําให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนามีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถผู้เรียน
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือ มีการเรียนรายวิชาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) : IS มีการกําหนดเปูาหมายในการศึกษา คาดการณ์ผลที่จะ
เกิดขึ้น สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะศึกษาได้อย่างมีเหตุผล และสามารถสร้างสรรค์ผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้า นําเสนอความคิดได้อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต้องจัดกิจกรรมบูรณา STEM เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบ High Scope ใน
ระดับปฐมวัย และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในระดับประถมศึกษา และแสดงผลงาน/
นวัตกรรมจากการเรียนรู้กิจกรรม "จิตอาสา นําสเต็ม ทําความดี" เกี่ยวกับการปูองกันและการแบ่งบันสุข
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด 19 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ
STEM Education(สะเต็มศึกษา) โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเรียนหรือเข้าร่วมชุมนุมที่ตนเองมี
ความสนใจหรือชอบถนัดที่จะเรียนรู้ ทําให้นักเรียนมีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น ได้ฝึกความสามัคคี
ฝึกคิ ดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้ว ยกระบวนการสะเต็ม ศึกษา ได้ล งมือ ปฏิบัติง านร่ วมกันจริงๆ จนเกิ ดสื่ อ
นวัตกรรม และนําสื่อนวัตกรรมที่สร้างสรรค์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในห้องเรียน จัดนําสื่อ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถให้กับนักเรียนโดยการจัดแข่งขันกิจกรรมการ
แข่งขันต่างๆนอกสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โควิด 1๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึง ส่งเสริม
นักเรียนเข้าประกวดทักษะทางภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้
4.1 เด็กหญิงณัฏฐรัตน์ ดวงดีเสน เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดคัดลายมือสําหรับเยาวชน
แห่งสํานักงานราชบัณฑิตยสภา
4.2 เด็กหญิงบิลกีส สําลีขาว ผ่านเข้ารอบการประกวดเขียนเรียงความรู้รักษ์..นักสะสม
ในโครงการฮอร์สนักเขียนน้อยครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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4.3 เด็กชายธนภัทร ชิงบูรณะ ชั้น ป.3/1ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
การประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ “จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน” ระดับประเทศ
4.4 เด็ ก หญิ ง กั น ณต์ ก นิ ษ ฐ์ เดชาวั ช ระวิ ช ญ์ ชั้ น ป.3/1
ได้ รั บ รางวั ล ชมเชยระดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 การประกวดเขี ย นเรื่ อ งสั้ น หั ว ข้ อ
“จิ ต อาสาเรื่ อ งง่ า ยๆ ใน
ชีวิตประจําวัน” ระดับประเทศ
4.5 เด็กชายอัครชัย จุลมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันในโครง
การประเมิ น และพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ( TEDET)
ประจําปีการศึกษา 2653
4.6 เด็กชายอติณัส ปัทมโยธิน และ เด็กชายชยากร ศิริไกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวั ล เหรี ย ญทอง วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ รั บ รางวั ล การสอบแข่ ง ขั น ASMO2020 (Asian
Science and Mathematics Olympiad) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
4.7 เด็กหญิงอิงฟูา สระสมบูรณ์ เด็กหญิงณิชารัศมิ์ ศรีเมธารัศม์ เด็กหญิงปภาดา รักษ์วงศ์
และ เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เดชาวัชระวิชญ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รับรางวัลร้อง
ประสานเสียงยอดเยี่ยม ประเภททีม ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงจีน “สะพานสู่
ภาษาจีน” ประจําปี 2020 ของ语合中心-曼谷中心 ฮั่นปั้น กรุงเทพมหานคร
(CLEC-Bangkok )
ทําให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
5. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสําหรับห้องเรียนปกติและหลักสูตรห้อ งเรียนพิเศษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ได้แก่ โครงการ Mini English Program โครงการห้องเรียน EIS
(English Integrated Study ) คณะครูร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ วัดและประเมินจากเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ หรือผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรม ทําให้
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ้นกว่ าปีการศึ กษาที่ ผ่า นมา ตลอดจน ผลการทดสอบระดับชาติทั้ ง NT
(National Test ) และ O-Net (Ordinary National Educational Test) มีคะแนนผลการทดสอบ
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จึงมีแนวทางการดําเนินงานให้ตรงตามเปูาหมายการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
มีกิจกรรมและการดําเนินงานดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1.1 จัดทําแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยชั้นปีการศึกษาปีที่ 1 เพื่อเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาไทย
1.2 มุมหนังสือในห้องเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการอ่านหนังสือนอกเวลา
เรียนสําหรับห้องเรียน
1.3 จัดกิจกรรมรักการอ่านแนะนําหนังสือที่ดีในเพจห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
(https://www.facebook.com/ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ)
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2. กิจกรรมส่งเสริมการเขียน
2.1 การจั ด ประกวดทั ก ษะการเขี ย นเนื่ อ งในวั น สํ า คั ญ ต่ า งๆ เช่ น วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ
วันพ่อแห่งชาติรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการเขียนในเพจห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โดย
มอบเกียรติและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด
2.2 นักเรียนส่งผลงานด้านการเขียน ได้แก่ แต่งกลอน เขียนเรียงความ คัดลายมือเข้า
ประกวดในกิจกรรมวันสําคัญภายในโรงเรียน
2.3 นักเรียนส่งผลงานด้านการเขียน ได้แก่ แต่งกลอน เขียนเรียงความ คัดลายมือ
เข้าประกวดกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
2.4 นักเรียนทุกคนเขียนบันทึกการเรียนรู้ จากการอ่าน การฟังและการดู
3. กิจกรรมแสดงความสามารถด้านทักษะการฟัง การดู และการพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นักเรียนร่วมกิจกรรมโดยฝึกทักษะการฟัง การดู การพูด ด้วยการตอบคําถาม เช่น กิจกรรม
วันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นต้น
4. กิจกรรมคัดกรองการอ่านคล่องเขียนคล่อง และการสอนซ่อมเสริม
4.1 การจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระต่างประเทศ
ครูผู้สอนจะเน้น ย้ํา ซ้ํา ทวน คําศัพท์ในบทเรียนโดยให้นักเรียนฝึกอ่าน และเขียนให้คล่อง
4.2 การจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ที่อยู่ในเกณฑ์
ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ จะเป็นผู้สอนและดูแลนักเรียนกลุ่มนี้หลังเลิกเรียน
๕. กิจกรรมสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.1 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับช่วงวัย มีความทันสมัย เพื่อกระตุ้ นให้นักเรียนสนใจในเรียนรู้ภาษาไทย และอ่านเขียนให้
คล่อง
5.2 นักเรียนสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการคํานวณ
6.1 นักเรียนบันทึกการออมทุกคนเพื่อให้เรียนรู้การเก็บออมและ รายรับรายจ่ายใน
ชีวิตประจําวัน
6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ทําแบบฝึกคิดเลขเร็ว เพื่อเป็นการพัฒนาเรื่อง
การคํานวณอยู่เสมอก่อนเรียน
6.3 นั ก เรี ย นเข้ า ประกวดทางวิ ช าการต่ า งๆ เช่ น การแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ
ผลการพัฒนา
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้และ
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง
2. นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่ง
ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ
3. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.58 สูง
กว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด
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4. นักเรียนมีความสามารถในการคิด คํานวณ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.48 สูงกว่าเปูาหมายที่
สถานศึกษากําหนด
5. นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารระดั บ ดี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 96.89 สู ง กว่ า เปู า หมายที่
สถานศึกษากําหนด
มาตรฐานที่ 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
โรงเรี ย นมี ก ระบวนการพั ฒ นาความสามารถของผู้ เ รี ย นในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และแก้ ปั ญ หา โดยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิ บัติ คิดเป็น ทําเป็น ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การนําเสนอผลงานและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด เห็นกับผู้อื่ นได้อ ย่างมีเหตุ ผล โรงเรีย นจั ดทํ า
โครงการพั ฒนาผู้เรียนทุก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เพื่อพั ฒนาคุณ ภาพผู้เรีย นตามที่ สถานศึ กษากํา หนด
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโครงงาน จัดกิจกรรมชุมนุม จัดกิจกรรมบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา และ
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study) : IS
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม กล้าแสดงออก นําเสนอความคิดและผลงานของตนเอง
ผลการพัฒนา
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการคิด
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.54
3. นักเรียนมีความสามารถในการแสดงออก การสื่อสาร ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อื่นสม่ําเสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง
มาตรฐานที่ 1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
โรงเรี ยนได้ ดํ า เนิน การพั ฒนาและส่ ง เสริ ม ให้นักเรี ย นมี ค วามสามารถในการสร้ างนวั ตกรรม
โดยกําหนดการจัดการแผนจัดการเรียนรู้ มีการบันทึกหลังแผน และดําเนินการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงทักษะการปฏิบัติด้วยการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน( ชุมนุม ) การจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้ด้วย Coding โดยครูผู้สอนเน้นสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การศึกษานอกสถานที่ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความถนัดและความ
สนใจ และมีกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ กิจกรรมทั้งหลายได้ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก ลงมือ
ปฏิบัติ จริ ง ส่งเสริมให้นักเรียนแลกเปลี่ย นเรียนรู้ ทํางานเป็นทีม นําไปสู่การเรียนรู้ ของผู้เรี ยนและมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผลการพัฒนา
1. ครูเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการจัดการ เรียนการ
สอนบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดการ
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เรียนรู้ด้วยโครงงาน และการจัดการเรียนรู้ด้วยcoding นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงทําให้นักเรียนมีความรู้
สามารถ สร้างองค์ความรู้ใหม่
2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด ตามความสนใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก มี การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
3. นักเรียนได้นําเสนอผลงานนวัตกรรม ผ่านช่องทาง you tube เผยแพร่ผลงาน เป็นการพัฒนา
การศึกษากว้างขวางมากยิ่งขึ้น
4. นักเรียนสร้างและสามารถนํานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานที่ 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีการดําเนินการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึ กษาฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2563 ทําให้ครูผู้สอนรู้และเข้าใจในมาตรฐานตัวชี้วัด ครูผู้สอนสามารถจัดทํา
แผนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างพื้นฐานในการใช้งานสื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาร่ ว มในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การนํ า เสนองาน และการรายงานผล ในรายวิ ช าต่ า ง ๆ
นอกเหนือจากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างศึกษาและพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงพักกลางวัน ชั่วโมงชุมนุมหรือหลังเลิกเรียน
นั ก เรี ย นสามารถลงชื่ อ เข้ า ใช้ ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทํ า งานได้ นอกจากนี้ ยั ง พั ฒ นาส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก และ
นักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ วิชา IS โดยนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ทํา
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากวิชาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว นักเรียน
สามารถพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ ได้จากวิชาชุมนุม วิชาสะเต็มศึกษา เป็น
ต้น อีกทั้งโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนได้แสดงศักยภาพด้านสื่อและเทคโนโลยี ผ่านทางการ
จัดกิจกรรมการแข่งขัน“ทักษะชีวิต” ซึ่งจัดขึ้นทุกปีการศึกษา
ผลการพัฒนา
จากการพั ฒ นาความรู้ ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศของ นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
อนุบาลสามเสนฯ ส่งผลดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ มากกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น
2. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดั บ ดีเยี่ยม
ร้อยละ 92.97
3. นักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านผลงานต่าง ๆ เช่น เครื่องแยกเหรียญ ทํานิตยสารหน้าเดียว ทํา
รายงานวิ ชาต่ าง ๆ โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Powerpoint ทํา การ์ ตู นแอนนิเมชั่ น
ทําโปสเตอร์ผ่านโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นต้น
มาตรฐานที่ 1.1.5 การพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดทําหลักสูตร เพื่อให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
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ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน โรงเรียนเน้นให้ครูจัดทํา แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใน
รูปแบบ Active Learning และเน้นให้ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีเป็น
สื่ อ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล นํ า เสนองานในวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ใ นด้ า นวิ ช าการและมี
ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี สามารถสืบค้นข้อมูลและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนนํา
ความรู้มาใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจําวันได้ ส่งเสริ มให้ครูวัด และประเมินผลด้วยเครื่องมือ ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
กําหนด จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการเข้าแข่งขันตามหน่วยงาน องค์กร ใน
ระดับต่าง ๆ จัดทําแผนการยกระดับ O –NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแผนยกระดับ NT
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับคุณภาพและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาติ โรงเรียนให้ครูผู้สอนสํารวจผู้เรียนที่มีความบกพร่องในการอ่าน การเขียน และการคิดคํานวณ
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัด
การศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วมสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นพิเศษ และ
จั ด ทํ า โครงการแนะแนวและระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นที่ มี ปั ญ หาทางด้ า น
ครอบครั ว อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิ จ นอกจากนี้ โ รงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมแนะแนว กิ จ กรรมประชุ ม
ผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ผลการพัฒนา
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่าง ๆ สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด และมี
ผลการเรียนรวมทุกวิชาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 91.50
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน อยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละ 97.74
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
สูงกว่าระดับประเทศ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา คิดเป็นร้อยละ 85.50 ของนักเรียนที่สมัครใจสอบ
มาตรฐานที่ 1.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
โรงเรียนได้จัดทําโครงการ/ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การทํางานอย่างเป็นระบบ โดยมีทักษะในการวางแผนงานดําเนินการจนบรรลุผลสําเร็จและมีความสุข
ความภูมิใจในผลสําเร็จของงานที่ทํา โดยมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการทักษะชีวิต
- โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
- โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
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- กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม แนะแนว)
- กิจกรรมกีฬาสี
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานอย่างเป็นระบบและสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีภาวะของความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี สามารถ
ทํางานเป็นทีมได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่
ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น กิจกรรมทุกกิจกรรมมีผลการประเมินระดับความพึงพอใจและ
ความสําเร็จ มากกว่าร้อยละ 90
มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดี เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสํานึกที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกวิชา จัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทําโครงการไหว้ถูกวิธีมีมารยาทไทย เพื่อฝึกฝนผู้เรียนตาม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมมุทิตาจิตต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมบันทึกรายรับ – รายจ่าย
ทําให้ผู้เรียนเกิดจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกําหนด และมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมดังคําขวัญของโรงเรียน “ลูกอนุบาลสามเสนฯ ประพฤติดี มี ความรู้ สู้งาน บริการ
สังคม”
ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย
มีความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไปทุก
โครงการ/กิจกรรม และจากการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 100 โดยจําแนก
เป็นระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 92.51 ระดับดี ร้อยละ 7.49 การประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนพบว่า
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 ผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะสํ า คั ญ ของผู้ เ รี ย น ร้ อ ยละ 100
โดยจําแนกเป็นระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 84.10 ระดับดี ร้อยละ 13.13 และผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 2.77 และ
การประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 ผ่ า นการประเมิ น
ร้อยละ 100
มาตรฐานที่ 1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีค วามภาคภูมิใจในความไทย ร่วมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มี
การดํ าเนินการจั ด กิจ กรรมวั นภาษาไทย โครงการไหว้ ถูก วิ ธี มารยาทไทย (กิ จ กรรมฝึ กมารยาทไทย

๘๐
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย) กิจกรรมส่งเสริมการแสดงศักยภาพนักเรียน (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)
โครงการพัฒนาคุณ ภาพความคิด ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน โครงการส่ง เสริ มคุณ ธรรมของนัก เรีย น
วิถีไ ทย วิ ถีพุ ท ธ (กิ จ กรรมบรรยายธรรมความสํ าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา กิจ กรรมทํ า บุญ ตั กบาตร
วันปีใหม่) ตลอดจนโรงเรียนมีนโยบายให้คณะครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์
ผลการพัฒนา
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทย มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมในชีวิตประจําวัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย
มาตรฐานที่ 1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพด้วยความคิดกิจกรร
พัฒนาผู้เรียน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Dazhong
Primary School ประเทศสิงคโปร์ โครงการทักษะชีวิต กิจกรรมการแข่งขันทักษะชีวิต โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอน IEP และ
การจัดการเรียนรู้ตามแผน IIP โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างเป็นองค์รวม กิจกรรมค่ายธรรมะ โครงการส่งเสริมงานกิจการนักเรีย น
กิจกรรมการส่งเสริ มประชาธิ ปไตย กิจ กรรมไหว้ ครู กิ จกรรมวันปีใหม่ต ามวิถีไทย โครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยวิถีไทย วิถีพุทธ โครงการไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย
กิจกรรมฝึกปฏิบัติไหว้ถูกวิธีและมารยาทไทยหน้าเสาธงในกิจกรรมยามเช้า โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และโครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
ผลการพัฒนา
จากการจัดทําโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนกล้าและความคิดเห็น พูดคุยกันด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี ผู้เรียนแสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน เช่น ไม่แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ ยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม และ
ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่างกลมกลืน ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ ผู้เรียนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน และสามารถแนะนําโน้มน้าว
ผู้อื่นให้เข้าใจถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย แต่ในปีการศึกษา 2563 ได้เกิด
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด 19) จึงทาให้รูปแบบกระบวนการมีการปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยยึดหลักการป้องกันความปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่ ให้กับครู นั กเรียน

๘๑
บุคลากร และผู้ปกครองของโรงเรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนยังคงจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างเพิ่มเติมพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในแบบหลากหลาย มีการใช้กระบวนความคิด
การลงมือปฏิบัติ การร่วมมือกันเรียนรู้ แบบการแก้ปัญหา พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อการดูสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยผ่านระบบการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น On
line, On hand, On site, On Demand เป็นต้น โดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพ
ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพอย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่สร้างความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพความคิดด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
- โครงการกิจกรรมนักเรียนส่งเสริมงานกิจการนักเรียน (ประชาธิปไตย อาสาจราจร )
- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแบบองค์รวม
นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิ ตของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตามคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตามคาขวัญของโรงเรียน “ประพฤติดี
มีความรู้ สู้งาน บริการสังคม” มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย มีระบบการแนะแนวและ
การดูแลสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนและเรียนรู้ในโลกกว้าง ให้ค วามรู้ ในการดูแลสุขภาพ การรับประทานให้ครบตามหลั ก
โภชนาการ ส่งเสริมการออกกาลังกาย เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ เป็นพลโลกที่ดี
ของประเทศชาติต่อไป
ผลการพัฒนา
โรงเรี ยนจั ด กิ จ กรรมให้ผู้เรี ย นมี ก ารรั ก ษาสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิ ต อารมณ์ และสั ง คม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น โดยนักเรียนทุกคนมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และการแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

๘๒
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น นอกจากนี้ โรงเรียนยังมี
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพร่างกาย มีการตรวจวัดไขมันในเลือด แนะนาการออก
กาลังกาย จัดรายการอาหารให้เหมาะสมกับนั กเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดทาโครงการอนามัยแบบองค์
รวม มีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้ความรู้กับนักเรียนในการดูแลสุขภาพ การดูแลและป้องกันเมื่อมีโรค
ระบาดอุบัติใหม่เกิดขึ้น โครงการอาหารกลางวัน โดยใช้ระบบ School Lunch จัดรายการอาหารให้
นักเรียนถูกหลักโภชนาการพร้อมคุณค่าอาหารครบถ้วน โครงการคุณค่าผักและผลไม้ส่งเสริมให้นักเรียน
ปลูกผักรอบรั้วโรงเรียนและนาผักของตนเองมาประกอบอาหารรับประทาน นอกจากนี้โรงเรียน จัด
กิจ กรรมการแข่งขันกี ฬ าภายในโรงเรี ยน กิ จกรรมรณรงค์ ศึก ษาต่ อ ต้ านการใช้ ยาเสพติ ด ในนักเรี ย น
(D.A.R.E.) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน กิจกรรมชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงภาคเรียนละสอง
ครั้งเพื่อให้นักเรียนดูแลภาวะโภชนาการของตนเองให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อยู่ร่วมในสังคม
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
2. หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน
โรงเรี ย นดํ า เนิ น โครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด ดังนี้
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาแบบรู้เท่าทัน
2) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
4) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม
5) โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลังเลิกเรียน
6) โครงการกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
7) โครงการวิจัยในชั้นเรียนและสื่อนวัตกรรม
8) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
9) โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
10) โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
11) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ
12) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
13) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
14) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างเป็นองค์รวม
15) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
16) โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
17) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (Learn to the world)
18) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
19) โครงการไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย
20) โครงการกิจกรรมส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
21) โครงการศาสตร์พระราชา : สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
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22) โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา
3.1 จุดเด่น
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณสูงกว่าเปูาหมายที่
โรงเรียนกําหนดและมีผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ
2) ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ต ามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ง กว่ า
เปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย มีการนําไปใช้และเผยแพร่ทั้งใน
และนอกโรงเรียน
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองใช้ในการ
เรียน การสื่อสาร การทํางานได้อย่างสร้างสรรค์ และปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
6) ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ต่อการทํางานและพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
7) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สูงกว่าสถานศึกษากําหนด มีอัตลักษณ์เป็นผู้
ที่ไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย สามารถเป็นแบบอย่างได้ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด
3.2 จุดควรพัฒนา
1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้
สูงขึ้น
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ดี
3) พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ทางวิชาการด้วยตนเองให้มากขึ้น
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1) ส่งเสริมครูให้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2) จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์จําลอง ให้นักเรียนได้เรียนรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน
3) ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการค้นคว้าหาความรู้ ที่เกิดประโยชน์ทางการเรียน
มากกว่าความบันเทิง
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5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดย
ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. การประชุมผู้ปกครอง
2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การสื่อสารทางแอพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของห้องเรียน
4. เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th.
5. เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน
https://www.facebook.com/abssphotographer
6. แอพพลิเคชั่น YouTube ช่อง Samsen ECE
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos
7. สถิติ สมุดเยี่ยมโรงเรียนที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
8. เอกสาร / ใบแจ้งบ้านจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง
9. รายงาน / สรุปผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม

๘๕
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็น

ระดับคุณภาพ

2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

2.3 ดํ าเนินงานพั ฒนาวิ ชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรี ยนรอบด้านตามหลักสูต ร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย

ยอดเยี่ยม

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้ อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม

ผลรวมมาตรฐานที่ 2

ยอดเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
โรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยนําผลและข้อมูลการจัด
การศึกษามาหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย เช่น
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งพิจารณาจากนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล หน่วยงาน
ต้นสังกัด และแผนการศึกษาแห่งชาติ กําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีว่ างไว้ และจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และสอดคล้องกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดอัตรากําลัง มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบแต่
ละโครงการ / กิจกรรม ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้ มีการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน นําผลมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด
และแผนการศึกษาแห่งชาติ นําไปปฏิบัติได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๘๖
มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่กําหนดไว้ รวมถึงค่าเปูาหมายของความสําเร็จ โรงเรียนอนุบาล
สามเสนฯมีระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝุาย โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 4
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป ได้
ดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรั บปรุ ง พั ฒนางานอย่า งต่ อ เนื่อ ง มีร ะบบการบริ หารอั ต รากํ า ลั ง บุค ลากรภายในสถานศึ ก ษา จั ด ระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีเครือข่ายชมรมผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม มีระบบการนิเทศภายใน และนําข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนา โดยบุคลากรทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาและ
รับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มุ่งบริหารจัดการภายใต้ vision โดยมีกลยุทธ์นําไปสู่ความสําเร็จ คือ ABSS
Model ใช้กระบวนการ PDCA เป็นระบบในการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนถึงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเป็นกัลยาณมิตร” จึงทําให้ระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน ทําให้
การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ แล ะจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมประสิทธิภาพงานและแผนงาน พัฒนา
สร้างสรรค์จัดการงานการเงินและบัญชี งานพัสดุอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการ
พัฒนาโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝุาย
ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงานส่งผลให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย
มีการนําข้อมูลมาใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ ทําให้โรงเรียนได้รับการยกย่องชื่นชมจาก
ผู้ปกครอง และหน่วยงานสังกัดเดียวกัน ที่ มาศึกษาดูงาน นํารูป แบบการบริหารจัดการไปประยุกต์ใ ช้ ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสูงกว่าเปูาหมายที่กําหนด มีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกวิชา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้รับรองมาตรฐานและมีระดับคุณภาพดีมาก
มาตรฐานที่ 2.3 การดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาแบบรู้เท่า ทัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนทุกคนในเรื่องการจัด ทําหลักสูต ร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) มีหลักสูตรที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 3 โปรแกรม (1) ห้องเรียนปกติ (2) ห้องเรียน
MEP (Mini English Program) (3) ห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies)
ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
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สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นํามาเขียนคําอธิบายรายวิชา ออกแบบโครงสร้างรายวิชาและนําไปออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ เน้นแบบ Active Learning สําหรับรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในวิชาเสริม
ทักษะภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในวิชาเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ในวิชา
เสริมทักษะภาษาไทยและเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษโรงเรีย นจัดทําหนังสือประกอบการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามผลการเรียนรู้ทกี่ ําหนดขึ้น และโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลต้องจัดการเรียนการสอนในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS : Independent Study) ใน
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ซึ่ ง โรงเรี ย นมี ค ณะครู เ ข้ า ร่ ว มการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รในวิ ช านี้ ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนําสู่หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS : Independent Study) ของโรงเรียน
โรงเรียนจัดโครงการด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านและเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง เน้นลงสู่ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการกิจกรรมวันวิชาการ โครงการกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง(Learn to the world) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ โครงการศาสตร์ พระราชา : สถานศึกษาเศรษฐกิจ และจัดสอนเสริมศักยภาพให้กับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลายกิจกรรม ได้แก่ สอน
เสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ NT เดือนมีนาคม
2564 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2564 สอนเสริมนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าร่วม
กิจกรรมเตรียมนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใต้เปูาหมาย 3 ปี สู่
นานาชาติ
โรงเรียนมีการคัดกรองผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรวมและเรียนร่วม ในโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม ซึ่งครูผู้สอนต้องออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ IEP
และจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม สําหรับผู้เรียนกลุ่มนี้ และโครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
กิจกรรม ได้แก่ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับทุนการศึกษา
การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็น
แนวทางในการเลือก ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อได้ตรงตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยมีผู้ปกครอง
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
ผลการพัฒนา
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. ครูมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. ครูจัดทําแผนจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยเน้น Active learning, ใช้กระบวนการ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS), บูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา, รูปแบบของโครงงานและแบบ IEP สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา
4. นัก เรียนได้เรียนรู้ด้วยรู ปแบบที่ หลากหลายผ่านกิจกรรมที่เน้ นกระบวนการคิ ดและปฏิบัติจริ ง
ฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้
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5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 91.50
มาตรฐานที่ 2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรี ย นอนุ บ าลสามเสนฯได้ มี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ความก้าวหน้าดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเองด้วยการอบรมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดประสบการณ์สู่เพื่อนร่วมงานในรูปแบบ บรรยาย
สาธิต หรือ ฝึกการปฏิบัติจริง หรือจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมให้ครูนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อผู้เรียน
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่ อพัฒนาตนเองให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ สูงขึ้นและ
ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อนําความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4 .ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาและวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. ส่งเสริมให้ครูได้เป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา
6. ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 การประชุม ครูทุกคนเข้าประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หัวหน้าสาระ หัวหน้าสายชั้น เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทํางานและเพื่อขยายผลไปยังครูในสายชั้นและกลุ่มสาระ เดือนละ 1-2 ครั้ง
6.2 การอบรม
6.2.1 กิจกรรมการอบรมในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นการจัด
อบรมบุคลากร เรื่องการจัดทําผลงานทางวิชาการในการขอมีวิทยฐานะของบุคลากรตําแหน่ง ครูโรงเรียน
อนุบาลสามเสนฯเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ณ
ห้องสมาร์ทคลาสรูม โรงเรียนอนุบาลสาม
เสนฯโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
จํานวน 6 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 48 คน และ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะและการบันทึกข้อมูลลงใน Logbook โดยจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จํานวน 12 ชั่วโมง มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 32 คน
6.2.2 กิจกรรมการอบรมออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรมผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
6.3 สัมมนา
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัด กิจกรรมการศึกษาดูงาน เชียงใหม่ - เชียงราย เป็นกิจกรรมที่มี
ลักษณะของกิจกรรม คือให้ครูและบุคลากรทางศึกษานําสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนา
ตนเองและหน่วยงานโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงรายมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 64 คน และ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่เกาะมันใน เกาะ
มันกลาง เกาะทะลุ เป็นกิจกรรมเป็นการสร้างขวั ญ กําลังใจ แรงจูงใจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เต็ ม
ความสามารถ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
จํานวน 30 คน

๘๙
ผลการพัฒนา
ผลจากการดําเนินงานของโรงเรียน ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นําความรู้มาพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้และพัฒนางานร่วมกันในระดับสายชั้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการทํางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน
มาตรฐานที่ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนจัดโต๊ะ – เก้าอี้ เพียงพอกับจํานวนนักเรียน มี
พื้นที่ในห้องเรียนรองรับกับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนรู้ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง เช่น จออัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง ปูายนิเทศให้ความรู้ เป็นต้น จัดทําห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (STEM) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้อ งปฏิบัติ ก ารภาษาอั งกฤษ ห้อ งคณิต ศาสตร์ ห้อ งศิ ล ปะ ห้องการงานอาชี พ (ทั ก ษะชี วิ ต) ห้องดนตรี ห้อ ง
นาฎศิลป์ ห้องศูนย์พิพิธภัณฑ์เพื่ อการศึกษา ห้องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ห้องอาเซียน โรงยิม ห้องประชุม ห้อง
Smart Classroom ห้องสมุด ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้สวย สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบและมี
ความปลอดภัย สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน มีความ
ปลอดภัยและเพียงพอกับผู้เรียน
โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อให้เป็นสังคมที่สงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขส่งเสริม
การเรียนรู้ โดยจัดทําข้อตกลงของห้องเรียน จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ จัดทําข้อปฏิบัติของ
ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน เช่น ก่อนจะขึ้นอาคารเรียน
ต้องมีการแลกบัตร และมีบัตรรับนักเรียนสําหรับผู้ปกครองที่มารับนักเรียน จัดทําสัญลักษณ์เพื่อจําแนกนักเรียนที่
เดินทางมาโรงเรียน ได้แก่ นักเรียนที่ผู้ปกครองมารับ – ส่ง ปักเส้นสีน้ําเงิน นักเรียนที่เดินทางโดยรถรับ – ส่ง ปัก
เส้นสีเขียว และนักเรียนที่เดินทางด้วยตนเอง ปักเส้นสีแดง เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการเดินทางไป –
กลับ จากบ้านมาโรงเรียน
ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงานดังกล่าวของโรงเรียน ทําให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการใช้งานและมี
ความเพียงพอต่อจํานวนนักเรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสวยสะอาด ร่มรื่นเป็นระเบียบ เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน มีความปลอดภัยและเป็นสังคมที่น่าอยู่ ผู้ปกครองต้องการส่งบุตรหลานมาเข้า
เรียน
มาตรฐานที่ 2.6 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด - 19 โรงเรียนเน้นการรายงานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาประสานงานกับกลุ่มงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อจัดทําสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงานและ
โรงเรียนมีการนําเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ทุกๆ
ช่องทางทั้ง Online Offline โดยได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ และผู้ที่มาติด ต่อประสานงานทั้งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก

๙๐
โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้เข้า
ร่วมอบรม DLTV และใช้นวัตกรรมสื่อการสอนผ่านระบบ DLIT ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการพัฒนา
1. ครูและนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
2. นักเรียนมีการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการจัดการ
3. โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ช่วยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน โดยได้รับความพึงพอใจในระดับ ดีเยี่ยม
หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน
1. เปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 2560 - 2564
3. แผนปฏิบัติการประจําปี
4. รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR)
5. สรุปผลการดําเนินโครงการ
6. ภาพถ่ายการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ จาก Website ของโรงเรียน
7. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
8. ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET , NT , RT
9. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและจัดการศึกษา
10. บันทึกการประชุม
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา
3.1 จุดเด่น
1) โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กําหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
และความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด และ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจน มีประสิท ธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการนําข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และนําไปเป็นแบบอย่างได้
3) มีการดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลั กสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย จัดทํากิจกรรมและดําเนินโครงการที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตจริง ผู้เรียนนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
4) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีวุฒิที่สูงขึ้น ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามความ
ต้องการและความถนัดของครู
5) มีการใช้ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับสายชั้น ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้มาพัฒนางาน
6) จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการหลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสวย สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
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7) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษา
3.2 จุดควรพัฒนา
1) ในปีการศึกษา 2563 ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) ทําให้โรงเรียนจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้การดําเนินงานตาม
เปูาหมายของโรงเรียนที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในบางส่วน
2) ครูบางส่วนยังนําผลการดําเนินกิจกรรมมาวิเคราะห์ สะท้อนผลที่แท้จริง เพื่อนําไปเป็นแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานครั้งต่อไปไม่ต่อเนื่อง
3) ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ยังมีพื้นที่ไม่เพียงพอ
4) พั ฒ นาครู และบุ ค ลากรให้ มี ค วามสามารถใกล้ เ คี ย งกั น ผลั ก ดั นให้ ค รู เ ข้ า รั บการพั ฒ นาตาม
มาตรฐานตําแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้สูงขึ้น
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1) ประชุมวางแผน เตรียมการรองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติและจัดทําแผนรองรับไว้ หากไม่สามารถ
ดําเนินการตามแผนปกติได้ สามารถมีแผนยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2) ส่งเสริมให้ครูนําผลการดําเนินกิจกรรมและการดําเนินกิจกรรมและการดําเนินโครงการที่สะท้อน
ผลที่แท้จริงไปเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานครั้งต่อไป
3) จัดหาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้มีพื้นที่มากขึ้นและใช้งานง่าย เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
4) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและผลักด้านให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนส่งผลงานทางวิชาการให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
5) ให้ความรู้กับครูและบุคลากร ที่เข้ามาทํางานใหม่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยผ่าน
ช่องทาง ดังนี้
1. การประชุมผู้ปกครอง
2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การสื่อสารทางแอพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของห้องเรียน
4. เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th.
5. เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน
https://www.facebook.com/abssphotographer
6. แอพพลิเคชั่น YouTube ช่อง Samsen ECE
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos
7. สถิติ สมุดเยี่ยมโรงเรียนที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
8. เอกสาร / ใบแจ้งบ้านจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง
9. รายงาน / สรุปผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็น

ระดับคุณภาพ

3.1 จั ด การเรี ยนรู้ ผ่า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บัติ จ ริ ง และสามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ยอดเยี่ยม

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน

ยอดเยี่ยม

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม

ผลรวมมาตรฐานที่ 3

ยอดเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ 3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
โรงเรียนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยครูผู้สอนต้องมีความรู้และเข้าใจ
ในมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกัน ครูผู้สอนจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น Active
learning ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) บูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา รูปแบบของ
โครงงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ IEP สําหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และทางโรงเรียนได้มีการ
ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา และรายงานผลการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลังจาก
ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะบันทึ กผลลงในบันทึกหลังสอน และนําผลที่ได้มา
แลกเปลี่ยนและสนทนาร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา อีกทั้ง
ใช้เป็นข้อมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูมีการวัดผลประเมิน
อย่างมีคุณภาพหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ ตามสภาพจริง ตามความรู้และความสามารถของนักเรียน
ผลการพัฒนา
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active learning ใช้
กระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) บูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา และรูปแบบของโครงงานส่งผล
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
2. นักเรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงานและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งส่งผลให้พัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
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3. นักเรียนนําผลงานจากการเรียนรู้เข้าร่วมการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับรางวัล เป็น
ที่ยอมรับของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ
มาตรฐานที่ 3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โรงเรียนมีการดําเนินงานส่งเสริมครู และบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาด้านการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้จากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ทําให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็นสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูผลิตด้วยตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูสร้างวิดีโอการสอนหรือคลิปการสอนด้วยตนเองแล้ ว
อัพโหลดบน YouTube เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบออนไลน์ควบคู่กับหนังสือเรียน จัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสืบค้นสารสนเทศจากมุม
สืบค้นต่าง ๆ ในห้องสมุด ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังพัฒนาส่งเสริมนักเรียน
ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ
โรงเรียนวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน โดยจัดทําเป็นทะเบียนแหล่งเรียนรู้รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปิดโอกาสนักเรียนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน ได้แก่ 1) ตํารวจ
D.A.R.E จากสถานีตํารวจนครบาลบางซื่อมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 2) คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลเทเวศร์ความรู้เรื่อง
Coding หุ่นยนต์ในงานวันวิทยาศาสตร์ 3) พระอาจารย์จากวัดปรินายกเทศนาธรรมในวันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันปีใหม่ไทย และให้ความรู้วิชาธรรมสําหรับนักเรียนที่เข้าสอบ
นักธรรมชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก 4) คณะครูจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย , โรงเรียนหอวัง โรงเรียนโยธิน
บูรณะ, โรงเรียนศรีอยุธยา, โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี , โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิธ , โรงเรียนมัธยมวัด
มกุฎกษัตริย์ , โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, โรงเรียนวัดราชาธิวาส, โรงเรียนสันติราษฎร์ ,โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย2 มาแนะนําให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งยังปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความทันสมัย สะดวก สบาย เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดทําปูายนิเทศเพื่อส่งเสริมความรู้
บริเวณจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน จัดทําโครงการสําคั ญ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่ งเรียนรู้ ได้แก่
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง และโครงการศาสตร์พระราชา: สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการพัฒนา
1. ครูจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูเป็นผู้ผลิตด้วยตนเอง และจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียนรัก
การเรียนรู้ เปิด โอกาสให้นักเรี ย นมี ก ารใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี สารสนเทศในการนําเสนองานหรื อ
ประกอบการเรียน โดยนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สืบค้นสารสนเทศจากมุมสืบค้น
ต่าง ๆ ในห้อ งเรียน ห้องสมุด และห้อ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทํ าให้นักเรียนมี สมรรถนะด้า น
เทคโนโลยีและการสื่อสารในระดับดีมาก
2. โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสารสนเทศที่สําคัญ
ในการนํานักเรียนไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งเรี ยนรู้ใน โรงเรียนที่มีความ
เป็นปัจจุบัน ทันสมัย สะดวก สบาย เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนพัฒนาความรู้โดยศึกษาจากปูาย
นิเทศที่ส่งเสริมความรู้บริเวณจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่
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ตลอดเวลา โรงเรี ยนได้ รับความอนุเคราะห์จ ากหน่วยงานภายนอกในการเข้า มาให้ค วามรู้ กั บ
นักเรียน อาทิเช่น ความรู้กฎจราจรและการให้สัญญาณมือ ความรู้เครื่องหมายจราจร ความรู้เรื่อง
Coding หุ่นยนต์ ความรู้ นัก เรี ย นเกี่ ย วกับหลั ก ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมพื้ นฐาน 8 ประการ
เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทําดี เป็นต้น นอกจากการเรียนรู้ภายในโรงเรียนแล้ว
นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความรู้ของตนเองที่เหมาะสมกับวัยผ่านโครงการสําคัญ ได้แก่ โครงการเรียนรู้
สู่โลกกว้าง และโครงการศาสตร์พระราชา: สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
มาตรฐานที่ 3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเน้น
ให้ครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้ างปฏิสัม พันธ์ที่ดีกั บ
นักเรียน ครู ได้ออกแบบบทเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนเรียนรู้ที่บ้านและนักเรียนบางกลุ่มที่มา
เรียน เรียนรู้ ด้ วยกันอย่างมีความสุขในชั้นเรีย น โดยเว้นระยะห่างและปูองกันตนเองในการจั ด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การจัดมุมหนังสือภายในชั้นเรียน จัด
ปูายนิเทศเกี่ยวกับประเพณี วันสําคัญต่าง ๆ คําศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน บท
สนทนาที่เหมาะสมในชีวิตประจําวัน ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ จัดมุมเกม
การศึกษา มุมหนังสือในชั้นเรียนจัดกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น การร่วมกัน
ทําความสะอาดบริเวณชั้นเรียน ระเบียง บริเวณโรงเรียนในวันสําคัญต่างๆ การปลูกพืชผักสวนครัว
บริเวณระเบียงหน้าชั้นเรียน การนั่งสมาธิหน้าชั้นเรียนก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย เป็นต้น เน้นสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชนในการอยู่ ร่วมกันด้วยความเข้าใจและมี
ความสุข นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ทําให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ผลการพัฒนา
1. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น เรียน
และการเรียนในรูปแบบออนไลน์
2. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรักความสามัคคีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน เกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีความสุข
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาความสะอาดของตนเองเพื่อปูองกั นเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. นักเรียน ครู ผู้บริหารและชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและมีความสุข
มาตรฐานที่ 3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูมีการศึกษาและ
วางแผนการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ทําให้ทราบ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของนักเรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อวิเคราะห์ผล
การเรียนของนักเรียน ทําให้ทราบความแตกต่าง และข้อจํากัดของนัก เรียนเป็นรายบุคคล ครูได้จัดทํา
โครงสร้างรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และ
เข้าใจ เนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น และประสบผลสําเร็ จในการศึกษาต่อในอนาคต โรงเรียนมีการตรวจสอบและ
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ประเมิ น นั ก เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบอย่ า งมี ขั้ น ตอน โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ มี วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่
เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ดังนี้
1. ขั้นตอนการวัดและประเมินผลนักเรียน
1.1 ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 จัดทําโครงสร้างรายวิชาและการวัดผลประเมินผล
1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผล
1.4 ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ
เครื่องมือภาระงาน เกณฑ์การประเมินและคะแนนตามแผนการประเมินที่กําหนดไว้
1.5 วัดและประเมินนักเรียนก่อนเรียนเป็นการประเมินระดับชั้นเรียน เพื่อวิเคราะห์
ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ทําให้ครูผู้สอนนําผลการประเมินไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการปรับพื้นฐานของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
1.6 วัดและประเมินนักเรียนระหว่างเรียนเป็นการประเมินระดับสถานศึก ษา ได้แก่ การ
ทดสอบกลางภาคเรียนแบบอัตนัยทุกวิชา โดยทดสอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําให้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถทดสอบ
กลางภาคเรียนได้ ทางโรงเรียนได้มอบหมายงานทดแทนการสอบกลางภาคให้นักเรียนทํา ที่บ้าน แต่ละ
วิชามีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ การประเมินการอ่านการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อวิเคราะห์ความรู้และความเข้าใจของนักเรียนใน สิ่งที่กําลังเรียนรู้
หาข้อบกพร่อง ครูผู้สอนจะได้หาแนวทางในแก้ไขปรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได้ทัน
1.7 วัดและประเมินนักเรียนหลังเรียนเป็นการประเมินระดับสถานศึกษาใช้แบบทดสอบปลาย
ภาคเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบทุกวิชา โดยทดสอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําให้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถ
ทดสอบได้ทุกวิชา ทางโรงเรียนจึงปรับลดเหลือทดสอบ 6 วิชา ได้แก่ 1)ภาษาไทย 2)คณิตศาสตร์
3)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5)ประวัติศาสตร์ 6)ภาษาอังกฤษ
ระดับชาติ ได้แก่ การทดสอบความสามารถด้ านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามความสมัครใจของนักเรียน เพื่อตรวจสอบและตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช่วยให้
ครู ผู้สอนสามารถวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ เหมาะสมยิ่ ง ขึ้น และสอนซ่อ มเสริ ม ในสิ่ ง ที่ นัก เรี ย น
บกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป
2. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรี ย นได้ กํ า กั บ ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อน โดยผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย น
รองผู้อํานวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการกําหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน
มีตารางการรับการนิเทศ/สมุดเยี่ยมนิเทศ และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ครูนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน จากผลการวัดและประเมินในแต่ละครั้ง ครู
นําผลมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มกลางและกลุ่มเร่งพัฒนา
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เพื่อนํามาออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริม พัฒนานักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ โดยครูประจําชั้นจะรายงานผลการทดสอบให้ผู้ปกครองทราบ มีแบบรายงานผล
คะแนนสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประเมิน
ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานระดับชาติ
ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญทําให้นักเรียนทราบจุดที่ควร
พัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้งและครูผู้สอนต้องปรับพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเปูาประสงค์ของ
โรงเรี ย นทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ โรงเรี ย นมี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ผลการทดสอบวัดความรู้
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และร้อยละของนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมากกว่าร้อยละ 80 ทําให้โรงเรียนเป็นที่
น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ
มาตรฐานที่ 3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น นักเรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า ง ๆ ตามแต่ ล ะบริ บ ทและเนื้ อ หาของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การจั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานีตํารวจนครบาลบางซื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติด กฎหมายจราจรและการใช้สัญญาณมือ พระอาจารย์จากวัด
ปรินายกให้ความรู้ในการเตรียมตัวสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ผู้ปกครองนักเรียนให้ความ
ร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online, On Demand และOn Hand ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทาง
วิชาการระหว่างชั้นเรียนใน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระว่างประเทศเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษา สังคม และวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กับนักเรียน
Dazhong Primary School ประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศ โดย
ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 จัดในรูปแบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น ZOOM โรงเรียนมีการ
ให้ข้อ มูลย้อ นกลับกั บครู ผู้สอนทุ ก คนด้ ว ยกระบวนการนิเทศการสอนเพื่ อ ให้ค รู นํา ผลการนิเทศไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนโดยผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการ
โรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การประชุมครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง
และการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
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ผลการพัฒนา
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับบุคคลภายนอก การจัดกิจกรรมทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระว่ า งประเทศช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย น ครู ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ป กครองและชุ ม ชนได้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน
2. การนิเทศการสอนของครูทุกคนช่วยให้ครูนําคําแนะนํา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. การประชุมครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นการนําปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้มา
แลกเปลี่ ย น หาวิ ธี ก ารแก้ ไขและพั ฒ นา โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง ครู ส ร้ า งสื่ อ และ
นวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย และนํ า มาจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ช่ ว ย
แก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
ตามเปูาหมายที่โรงเรียนกําหนด
2. หลักฐานและข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน
2.1 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้
2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.4 ผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
2.5 ผลงานนักเรียนจากกิจกรรมชุมนุม เรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา
2.6 แผนการจัดการเรียนรู้ IEP
2.7 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2.8 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
2.9 ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ
2.10 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
2.11 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
2.12 บันทึกการออม
2.13 บันทึกการอ่าน
2.14 ลิงก์วิดีโอการสอนหรือคลิปการสอนของครูบน YouTube
2.15 ภาพกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.16 เกียรติบัตร โล่รางวัล
2.17 ภาพกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง
2.18 ปูายชื่นชมคนดี คนเก่งของห้องเรียน
2.19 แบบทดสอบกลางภาค ปลายภาค
2.20 แผนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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2.21 แผนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.22 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.23 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
2.24 ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.25 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท1ี่
2.26 แบบบันทึกการจัดกลุ่มผู้เรียน
2.27 แบบบันทึกการนิเทศภายใน
2.28 วิจัยในชั้นเรียน
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา
3.1 จุดเด่น
จากโครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนได้เลือกและปฏิบัติ
กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจและตามความต้องการของตน นักเรียนได้ร่วมทํางานเป็นทีม ช่วยกัน
คิ ด และแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้น เพื่ อ หาแนวทางการแก้ ไ ข
เกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการสร้ า งหรื อ
ผลิตนวัตกรรมและชิ้นงานในการแก้ปัญหานั้นได้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
เน้นทักษะการคิด อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active learning และใช้สื่อ ICT มากขึ้น มีความ
มุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาด้านการใช้
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการผลิ ตสื่ อเทคโนโลยี การศึก ษาเพื่ อใช้ใ นการจั ดการเรี ยนรู้
เล็งเห็นความสําคัญของการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการ
สนับสนุนงบประมาณเครื่องมือ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ ทําให้ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ค รู เ ป็ น
ผู้ผลิตด้วยตนเองได้อย่างเต็ มประสิทธิภาพ และในด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนมีความหลากหลาย เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนได้หลายด้าน
ครูจัดการเรียนรู้ชั้นเรียนเชิงบวกได้อย่างเหมาะสม และสามารถเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุขทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โรงเรี ย นมี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นที่ 2 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้ นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ มีผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมากกว่าร้อยละ 80
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ
ร่วมกัน และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดย
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ครูปรับปรุ งและพัฒนาการจั ดการเรีย นการสอน เพื่อ ช่ว ยแก้ปัญหาการเรีย นรู้ ของนักเรีย นได้อ ย่า ง
เหมาะสม และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเปูาหมายที่โรงเรียนกําหนด
3.2 จุดควรพัฒนา
1. ครูต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและชิ้นงาน
ด้วยความคิดของตนเองมากกว่าการลอกเลียนแบบ
2. ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่นําบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
3. ครูต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สํารองไว้สําหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการจัดทําการ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
3. การส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
จัดการเรียนรู้และรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
4. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การนําไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
5. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
6. โรงเรี ย นต้ อ งออกแบบการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ โดยการคํ า นึง ถึ ง พื้ น ที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อรองรับจํานวนนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID19) ต้องเว้นระยะห่าง
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุม ชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดย
ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. การประชุมผู้ปกครอง
2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การสื่อสารทางแอพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของห้องเรียน
4. เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th.
5. เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน
https://www.facebook.com/abssphotographer
6. แอพพลิเคชั่น YouTube ช่อง Samsen ECE
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos
7. สถิติ สมุดเยี่ยมโรงเรียนที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
8. เอกสาร / ใบแจ้งบ้านจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง
9. รายงาน / สรุปผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม

๑๐๐
การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น
ระดั บปฐมวั ย
: โครงการโรงเรี ย นศู นย์ พัฒ นาการจั ด การศึก ษาปฐมวั ย ตามแนวคิ ด ไฮสโคป
(High Scope) โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโรงเรียนศูนย์
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ทั้งหมดจํานวน 19 โรงเรียนทั่วประเทศตาม
การจั ด กลุ่ ม จั งหวั ด แห่ งพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ หารราชการจั ง หวั ด และส่ ว นจั ง หวั ด แบบบูร ณาการ
พ.ศ.2551 เพื่ อ เป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบและแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ตามแนวคิ ด ไฮสโคป
(High Scope) ครูสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้การชี้แนะและช่วยเหลือแก่สถานศึกษาอื่นๆในกลุ่มจังหวัดและประเทศได้
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทํา (Active Learning) เพราะเด็กจะได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงทําให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ใช้หลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ 1) การวางแผน (Plan) เป็นการกําหนด
แนวทางการปฏิบัติ หรือการดําเนินงานตามงานที่ได้รับมอบหมายหรือสิ่งที่สนใจด้วยการสนทนาร่วมกันระหว่างครู
กับเด็ก และเด็กกับเด็ก ว่ าจะทําอะไร อย่างไร การวางแผนกิจกรรมนี้เด็กอาจแสดงด้วยภาพหรือสัญลักษณ์
ประจําตัวเด็กหรือบอกให้ครูบันทึก เป็นกระบวนการที่เด็กมีโอกาสเลือกและตัดสินใจ 2)การปฏิบัติ (Do) คือ การ
ลงมือทํากิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เป็นส่วนที่เด็กได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหา ตัดสินใจ และทํางานด้ วยตนเอง หรือ
ร่วมกับเพื่อนอย่างอิสระตามเวลาที่กําหนดโดยมีครูเป็นผู้ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสม เป็นส่วนที่
เด็กได้มีการพัฒนาการพูดและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูง 3) การทบทวน (Review) เด็ก ๆ จะเล่าถึงผลงานที่ตนเอง
ได้ลงมือทําเพื่อทบทวนว่าตนเองนั้นได้ปฏิบัติ งานตามแผนที่ได้วางไว้หรือ ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การ
ทบทวนจุดประสงค์ที่แท้จริงคือ ต้องการให้เด็กได้เชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงานกับผลงานที่ทํา รวมถึงการเล่า
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ลงมือทําด้วยตนเอง
ระดั บ ประถมศึ กษา
: โครงการกิ จ กรรมวั นวิ ช าการ“จิ ต อาสา น าสะเต็ ม ท าความดี ”
จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเจตนารมณ์มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข "
หรือกล่าวอีกอย่างคือบุ คคลที่มีความ "เก่ง ดี มีสุข " และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2563 ในระดับประถมศึกษาที่ว่าด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลอง เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้จากปัญหาและการลงมือ
ปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามแต่ละระดับชั้นให้เหมาะสมกับ
วัย ศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจตามความต้องการของนักเรียน ทั้งปฏิบัติด้วยตนเองและปฏิบัติ
เป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม การมีน้ําใจต่อกัน และการฝึกคิดวิเคราะห์ ทางโรงเรียนจึงบูรณาการ
แผนพัฒนาและนโยบายการจัดการศึกษาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ชุมนุมและบูรณาการสะเต็ม ในลักษณะ
ของกิจกรรมที่เป็นการนําความรู้และความสนใจของตัวนักเรียนมาสร้างนวัตกรรมที่สามารถนําไปแบ่งปันให้ผู้อื่นได้
ใช้ เกิดความสะดวกสบาย มีความสุขจากการใช้หรือรับบริการ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning นําแนวคิดของโครงการพระราชทานของในหลวง ร.10 “โครงการจิตอาสาเราทําความดี
ด้วยหัวใจ” มาบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสมัครสมานสามัคคี สร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์แก่
ประเทศชาติ ไม่หวังสิ่งตอบแทนและสะเต็มศึกษาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมและบูรณาการสะเต็ม หัวข้อ “จิต
อาสา นําสะเต็ม ทําความดี ” มีลักษณะกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างหรือผลิต

๑๐๑
นวัตกรรมไปเผยแพร่หรือส่งต่อให้ผู้อื่นเกิดความสุขและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาที่จะแบ่งปันสิ่งที่ตนมี
เพื่อช่วยเหลือสังคม
ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบ
โครงการไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีเอกลักษณ์โรงเรียน คือ
“มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน” ดังนั้นโรงเรียนจึงดําเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะมารยาทไทยเป็นการ
แสดงออกของกิริยา วาจาต่างๆ เช่น การยืน การเดิน การนั่ง การรับ ของ ส่งของ การทําความเคารพ การแสดง
กิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้คําพูด การฟัง การใช้
เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนในพิธีการต่าง ๆ อย่างสุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม
โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ ถือเป็นเอกลั กษณ์สํา คัญของคนไทยและเป็นสิ่ง ที่ดีง ามที่
นักเรียนต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้อยู่สืบต่อไป อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย สามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาทไทย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเติบโตเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมี ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย

๑๐๒

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย (ปรับตามตารางที่โรงเรียนรายงาน)
ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (แยกระดับชั้น อ.1 อ.2 และ อ.3)
ชั้นอนุบาลปีที่ 1
พัฒนาการ

1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ
3. ด้ายสังคม
4. ด้านสติปัญญา

จานวนเด็กที่ประเมิน

86
86
86
86

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี

พอใช้

ปรับปรุง

81(94.19)
80(93.02)
81(94.19)
79(91.86)

5(8.81)
6(6.98)
5(8.81)
7(8.14)

-

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
พัฒนาการ

1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปัญญา

จานวนเด็กที่ประเมิน

82
82
82
82

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี

พอใช้

ปรับปรุง

77(93.90)
80(97.56)
80(97.56)
78(95.12)

5(6.10)
2(2.44)
2(2.44)
4(4.88)

-

ชั้นอนุบาลปีที่ 3
พัฒนาการ

1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปัญญา

จานวนเด็กที่ประเมิน

81
81
81
81

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี

พอใช้

ปรับปรุง

79(97.53)
80(98.77)
80(98.77)
79(97.53)

2(2.47)
1(1.23)
1(1.23)
2(2.47)

-

๑๐๓

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

141
142
142
138
147
158
868
100

จานวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
141
139
3
132
10
138
147
106
52
803
65
92.51
7.49
-

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปีการศึกษา 2563
160

141

139

132

จานวนของนักเรียน(คน)

140

147

138

120

106

100
80
52

60
40
20
0

0

3

10

0

0

๑๐๔

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

141
142
142
138
147
158
868
100

จานวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
137
4
121
12
9
97
39
6
124
14
103
23
21
100
47
11
682
139
47
78.57
16.01
5.42
-

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ปีการศึกษา 2563
140

137
124

121

จานวนของนักเรียน(คน)

120

103

97

100

100

80
60

47

39

40
20
0

4 0

12 9

23 21

14
6

0

11

๑๐๕

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

141
142
142
138
147
158
868
100

จานวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
141 (100.00)
142 (100.00)
142 (100.00)
138 (100.00)
147 (100.00)
158 (100.00)
868
100.00
-

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา 2563

จานวน (ร้อยละ) ของนักเรียน

100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

0

๑๐๖

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
868
868
868
868
868
868
100

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร
2. ด้านความสามารถในการคิด
3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามสมรรถนะสาคัญ
ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

715
698
700
728
807
730
84.10

126
140
137
111
58
114
13.13

27
30
31
29
3
24
2.77

-

จานวนของนักเรียน(คน)

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2563
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

715

700

698

140

126
27

137
30

807

728

31

111
29

58

3

๑๐๗

ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา
1. จุดเด่น
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เช่น
การประชุมระดมสมอง การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกฝุายมี
ส่วนร่วมในการกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการกําหนด
โครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียนออกเป็น 6 ฝุายประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่ วไป กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ และ กลุ่มงานปฐมวัย โดยวิเคราะห์จาก
ข้อมูล พื้นฐาน ทางด้านการศึกษา ทักษะ ความสนใจ และความต้องการของแต่ละบุคคล โดยโครงสร้างการ
บริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่ม มีความสอดคล้องกับบริบทภาระงาน โดยมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ในคําสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน และคําสั่งปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและ ให้ความรู้ในการนําไปปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และภาระงาน มีการ
นิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย ผู้บริหาร และ คณะฝุายบริหาร ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน แล้วดําเนินการรายงานผลการประเมินเพื่อนําไปปรับปรุงและแก้ไขพัฒนา เพื่อให้การ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายตามวัฒนธรรมองค์กรที่ตงั้ ไว้ ซึ่งมาจากแนวปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมายาวนาน
ประกอบด้วย 1) ความศรัทธา ได้แก่ ความศรัทธาเรื่องความสําเร็จในอดีตและปัจจุบัน การเสริมแรงจูงใจ การมี
ต้นแบบที่ดี ความเชื่อมั่นใน คุณภาพ การประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย 2) การปลูกฝัง ในเรื่อง การส่งเสริมความ
เป็นเลิศ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การใฝุรู้ใฝุเรียน 3) ความมุ่งมั่น ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วม การกระจาย อํานาจสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบ Active learning มีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรม
ชุมนุม เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ โดยผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต
ใช้กระบวนการ STEM ศึกษาในการบูรณาการความรู้และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุเปูาหมายตามที่สถานศึกษากําหนด ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ผู้เรียนเข้าทดสอบตามความสมัครใจมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ในการสร้างนวัตกรรมได้ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

๑๐๘

จุดเด่น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กําหนดพันธกิจของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน โดยได้กําหนดให้มีข้อตกลงร่วมกันในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ระหว่างครูผู้สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้กับกลุ่มบริหารวิชาการ ผลการดําเนินงานที่เป็นจุดเด่นมีดังนี้
1) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สูงกว่าค่า
เปูาหมายที่กําหนดทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้เรียนเข้าทดสอบตามความสมั ครใจมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ เขตพื้นที่
การศึกษาและระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กําหนด
4) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กําหนด
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีการบริหารคุณภาพด้วยวงจร คุณภาพใน
ทุกระดั บอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้า งการบริหารชัด เจน มี การวางแผนพัฒนาคุ ณภาพการจัด การศึก ษาของ
โรงเรียน โดยนําแผนไปสู่การปฏิบัติในกิจกรรม/โครงการ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
พัฒนางานอย่า งต่ อเนื่อ ง มุ่งเน้นการมีส่วนร่ว มของผู้ เกี่ ยวข้องทุก ภาคส่ วน มีก ารบริหารจัด การเกี่ ยวกับงาน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน อีกทั้งส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากร จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยเน้นให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตรง
กับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทําให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นําผลที่ได้จากการรับมอบหมาย
มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัด
การศึกษา ผู้บริหารให้คาแนะนํา คําปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวย
ความสะดวก เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน จัดโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และ หลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู้สอนทุกคนต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สําคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น แบบ (Active learning) ให้
ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง มีกิจกรรมชุมนุม กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนนําผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน

๑๐๙
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ (PLC) ระหว่างครู ด้วยกัน ส่งผลให้ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯทุกคนเป็น
เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาผู้เรียน จุดเด่นของการดํ าเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่ผู้เรียนไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและองค์กร
ต่างๆที่ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

2. จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้น
2. จัดกิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะ ในศตวรรษที่ 21
ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. พัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครู
เข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานตําแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้น และสร้างความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ การ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมให้บุคลากรนําผลการดําเนินกิจกรรมและการดําเนินโครงการที่สะท้อนผล
ที่แท้จริงเพื่อนําไปเป็นแนวทาง ปรับปรุง พัฒนาในการดําเนินงานครั้งต่อไป
4. ซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติให้มากขึ้น
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3. นําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น
2. ส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
จัดทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
3 พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการนําไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ให้ความรู้บุคลากรใหม่ ด้านการประกันคุณภาพและวัฒนธรรมองค์กร
5. พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้ครูเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
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4. ความต้องการการช่วยเหลือ
1. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามแนวทางของการประเมิน
การทดสอบระดับชาติในระดับต่างๆ
2. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจําเป็น/ครูที่มีความ
สามารถเฉพาะด้าน
3. ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
4. การให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2563
ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)
1. ขผอมผลโรงเรรยน
รหชสโรงเรรยน : 1010720013
ขนาดโรงเรรยน : ใหญญพพเศษ
ชพทอโรงเรรยน : อนนบาลสามเสนฯ
ทรทตชงโรงเรรยน : ในเมมอง
จชงหวชด : กรนงเทพมหานคร
อสาเภอ : เขตพญาไท
ศศกษาธมการจชงหวชด : กรนงเทพมหานคร
สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา : สพป.กรนงเทพมหานคร
สชงกชด : สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพมขนฐาน
ภาค : กลาง
จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด : 142 คน(ปกตพ : 116 คน, พพเศษ : 26 คน, Walk-in : 0 คน)
ศศกษาธมการภาค : สสานนกงานศศกษาธพการภาค 2
2. คะแนนสอบ NT
ดผาน

เขตพพชนทรท
(N=37)

โรงเรรยน
คะแนนเฉลรทยรผอยละ
S.D.
กลคลมคคณภาพ*
คะแนนเฉลรทยรผอยละ
S.D.
กลคลมคคณภาพ*
คะแนนเฉลรทยรผอยละ
S.D.
กลคลมคคณภาพ*

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
ดผานภาษาไทย (Thai Language)

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด
ศศกษาธมการภาค
จชงหวชด
สชงกชด
(N=26,629)
(N=564)
(N=1,413)

62.72
34.15

51.82
36.03
ดดมาก
49.03
21.94
ดดมาก
54.61
17.44
ดดมาก

60.20
22.52
65.24
14.86

44.01
32.26
ดดมาก
39.20
18.41
ดดมาก
48.82
17.54
ดดมาก

43.28
31.70
ดดมาก
38.60
18.00
ดดมาก
47.96
17.38
ดดมาก

ประเทศ
(N=30,325)

44.53

43.97

33.22
ดดมาก
41.30

33.23
ดดมาก
40.47

19.32
ดด
47.76

19.13
ดดมาก
47.46

17.35
ดดมาก

17.58
ดดมาก

หมายเหตค : * กลคลมดรมาก หมายถศง คะแนนอยยญใน 10% แรก กลคลมดร หมายถศง คะแนนสยงกวญาหรมอเทญากนบคะแนนเฉลดลย แตญไมญอยยญใน 10% แรก กลคลมพอใชผ หมายถศง คะแนนตสลากวญาคะแนนเฉลดลย
แตญไมญอยยญใน 10% สนดททาย กลคลมปรชบปรคง หมายถศง คะแนนอยยญใน 10% สนดททาย คะแนนเฉลดลย แตญไมญอยยญใน 10% สนดททาย กลคลมปรชบปรคง หมายถศง คะแนนอยยญใน 10% สนดททาย

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ความสามารถดทานคณพตศาสตรร

ความสามารถดทานภาษาไทย
โรงเรดยน

เขตพมขนทดล

จนงหวนด

ศศกษาธพการภาค

รวม 2 ดทาน
สนงกนด

ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ
จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ Walk-in)
ดรมาก

ดผาน

ดร

พอใชผ

ปรชบปรคง

จสานวน

รผอยละ

จสานวน

รผอยละ

จสานวน

รผอยละ

จสานวน

รผอยละ

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร

48

41.37

31

26.72

26

22.41

11

9.48

ความสามารถดผานภาษาไทย

54

46.55

44

37.93

18

15.51

0

0.00

รวม 2 ดผาน

47

40.51

44

37.93

25

21.55

0

0.00

หมายเหตน : จสานวนนนกเรดยนทดลเขทาสอบในแตญละดทานอาจมดจสานวนไมญเทญากนบนนกเรดยนทดลเขทาสอบทนขงหมดและอาจไมญเทญากนนทนขง 2 ดทาน เนมลองจากมดผยทเขทาสอบบางคนเขทาสอบเพดยงวพชาใดวพชาหนศลง
School01
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สสานชกทดสอบทางการศศกษา
สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3
5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน
คะแนน
รผอยละ

ดผาน
ความสามารถดผานคณมตศาสตรร

สาระทรท 1 จสานวนและพดชคณพต
มาตรฐาน ค 1.1 เขทาใจความหลากหลายของการแสดงจสานวน ระบบจสานวน การดสาเนพนการของจสานวนผลทดลเกพดขศขนจากการดสาเนพนการ สมบนตพของการดสาเนพนการ และนสาไปใชท

มาตรฐาน
สาระทรท 2
มาตรฐาน

มาตรฐาน
สาระทรท 3
มาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรดยบเทดยบและเรดยงลสาดนบจสานวนนนบไมญเกพน 100,000 จากสถานการณรตญาง ๆ
2. ป.3/4 เปรดยบเทดยบเศษสญวนทดลตนวเศษเทญากนน โดยทดลตนวเศษนทอยกวญาหรมอเทญากนบตนวสญวน
3. ป.3/9 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหา 2 ขนขนตอนของจสานวนนนบไมญเกพน 100,000 และ 0
4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษสญวนทดลมดตนวสญวนเทญากนน และผลบวกไมญเกพน 1 และหาผลลบ ของเศษสญวนทดลมดตนวสญวนเทญากนน
5. ป.3/11 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหา การบวกเศษสญวนทดลมดตนวสญวนเทญากนนและ ผลบวกไมญเกพน 1 และโจทยรปปญหา การลบเศษสญวนทดลมดตนวสญวนเทญากนน
ค 1.2 เขทาใจและวพเคราะหรแบบรยป ความสนมพนนธร ฟปงกรชนน ลสาดนบและอนนกรม และนสาไปใชท
1. ป.3/1 ระบนจสานวนทดลหายไปในแบบรยปของ จสานวนทดลเพพลมขศขนหรมอลดลงทด ละเทญา ๆ กนน
การวนดและเรขาคณพต
ค 2.1 เขทาใจพมขนฐานเกดลยวกนบการวนด วนดและคาดคะเนขนาดของสพลงทดลตทองการวนด และนสาไปใชท
1. ป.3/1 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกนบเงพน
2. ป.3/2 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกนบเวลา และระยะเวลา
3. ป.3/5 เปรดยบเทดยบความยาวระหวญางเซนตพเมตรกนบมพลลพเมตร เมตรกนบเซนตพเมตร กพโลเมตรกนบเมตร จากสถานการณรตญาง ๆ
4. ป.3/6 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกนบความยาว ทดลมดหนญวยเปปนเซนตพเมตร และมพลลพเมตร เมตรและเซนตพเมตร กพโลเมตรและเมตร
5. ป.3/9 เปรดยบเทดยบนสขาหนนกระหวญางกพโลกรนมกนบกรนม เมตรพกตนนกนบกพโลกรนม จากสถานการณรตญาง ๆ
6. ป.3/10 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกนบนสขาหนนกทดลมดหนญวยเปปน กพโลกรนมกนบกรนม เมตรพกตนนกนบกพโลกรนม
7. ป.3/13 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกนบปรพมาตรและความจนทดลมดหนญวย เปปนลพตรและมพลลพลพตร
ค 2.2 เขทาใจและวพเคราะหรรยปเรขาคณพต สมบนตพของรยปเรขาคณพต ความสนมพนนธรระหวญางรยปเรขาคณพตและทฤษฎดบททางเรขาคณพต และนสาไปใชท
1. ป.3/1 ระบนรยปเรขาคณพตสองมพตพทดลมดแกนสมมาตร และจสานวนแกนสมมาตร
สถพตพและความนญาจะเปปน
ค 3.1 เขทาใจกระบวนการทางสถพตพ และใชทความรยททางสถพตพในกาแกทปปญหา
1. ป.3/1 เขดยนแผนภยมพรยปภาพ และใชทขทอมยลจากแผนภยมพรยปภาพในการหาคสาตอบ ของโจทยรปปญหา
2. ป.3/2 เขดยนตารางทางเดดยวจากขทอมยลทดลเปปนจสานวนนนบ และใชทขทอมยลจากตาราง ทางเดดยวในการหาคสาตอบของโจทยรปปญหา

ความสามารถดผานภาษาไทย

มาตรฐาน ท 1.1 ใชทกระบวนการอญานสรทางความรยทและความคพดเพมลอนสาไปใชทตนดสพนใจ แกทปปญหาในการดสาเนพนชดวพต และมดนพสนยรนกการอญาน

มาตรฐาน

มาตรฐาน
มาตรฐาน

มาตรฐาน

1. ป.3/2 อธพบายความหมายของคสาและขทอความทดลอญาน
2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเชพงเหตนผลเกดลยวกนบเรมลอง
3. ป.3/4 ลสาดนบเหตนการณรและคาดคะเนเหตนการณรจากเรมลองทดลอญาน โดยระบนเหตนผลประกอบ
4. ป.3/5 สรนปความรยทและขทอคพดจากเรมลองทดลอญานเพมลอนสาไปใชทในชดวพตประจาวนน
5. ป.3/7 อญานขทอเขดยนเชพงอธพบายและปฏพบนตพตามคสาสนลงหรมอขทอแนะนสา
6. ป.3/8 อธพบายความหมายของขทอมยลจากแผนภาพ แผนทดล และแผนภยมพ
ท 2.1 ใชทกระบวนการเขดยนเขดยนสมลอสาร เขดยนเรดยงความ ยญอความ และเขดยนเรมลองราวในรยปแบบตญาง ๆ เขดยนรายงานขทอมยลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคทนควทาอยญางมดประสพทธพภาพ
1. ป.3/2 เขดยนบรรยายเกดลยวกนบสพลงใดสพลงหนศลงไดทอยญางชนดเจน
2. ป.3/4 เขดยนจดหมายลาครย
3. ป.3/5 เขดยนเรมลองตามจพนตนาการ
ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยญางมดวพจารณญาณ และพยดแสดงความรยท ความคพด และความรยทสศกในโอกาสตญาง ๆ อยญางมดวพจารณญาณและสรทางสรรคร
1. ป.3/2 บอกสาระสสาคนญจากการฟปงและการดย
2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเกดลยวกนบเรมลองทดลฟปงและดย
ท 4.1 เขทาใจธรรมชาตพของภาษาและหลนกภาษาไทย การเปลดลยนแปลงของภาษาและพลนงของภาษา ภยมพปปญญา ทางภาษา และรนกษาภาษาไทยไวทเปปนสมบนตพ ของชาตพ
1. ป.3/1 เขดยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา
2. ป.3/2 ระบนชนพดและหนทาทดลของคสาในประโยค
3. ป.3/4 แตญงประโยคงญาย ๆ
4. ป.3/5 แตญงคสาคลทองจองและคสาขวนญ
5. ป.3/6 เลมอกใชทภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถพลนไดทเหมาะสมกนบกาลเทศะ
ท 5.1 เขทาใจและแสดงความคพดเหหน วพจารณรวรรณคดดและวรรณกรรมไทยอยญางเหหนคนณคญา และนสามาประยนกตรใชทในชดวพตจรพง
1. ป.3/1 ระบนขทอคพดทดลไดทจากการอญานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชทในชดวพตประจสาวนน
2. ป.3/3 แสดงความคพดเหหนเกดลยวกนบวรรณคดดทดลอญาน

รวม 2 ดผาน

ปรชบปรคง

60.20
63.35
63.54
67.24
76.72
50.73
75.86
78.87
62.06
62.06
54.40
52.10
66.87
41.37
77.58
28.44
56.03
60.34
38.30
68.96
68.96
72.12
72.12
65.51
85.34
65.24
65.94
55.17
59.05
75.43
74.56
86.20
45.25
69.54
56.89
78.87
71.92
65.51
75.00
56.03
68.10
46.55
66.37
83.18
73.27
71.98
50.00
59.91
40.08
62.72

ระดชบคคณภาพ
พอใชผ
ดร

ดรมาก

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตลละความสามารถ
ชลวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตลละระดชบคคณภาพ
ระดชบคคณภาพ
ดดมาก
ดด
พอใชท
ปรนบปรนง

School01

ดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ)

ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

รวมทชชง 2 ดผาน

คะแนน

รผอยละ

คะแนน

รผอยละ

คะแนน

รผอยละ

67 - 100
47 - 66.99
27 - 46.99
0 - 26.99

67 - 100
47 - 66.99
27 - 46.99
0 - 26.99

68 - 100
49 - 67.99
30 - 48.99
0 - 29.99

68 - 100
49 - 67.99
30 - 48.99
0 - 29.99

135 - 200
96 - 134.99
57 - 95.99
0 - 56.99

67.5 - 100
48 - 67.49
28.5 - 47.99
0 - 28.49
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร
รสยงสนผลกสรประเมธนคคณภสพผผผเรรยน (NT)
ชนขนประถมศศกษสปปทรท 3 ปปกสรศศกษส 2563
ฉบนบทรท 2 แบบรสยงสนคคสสถธตธพพขนฐสนผลกสรทดสอบของโรงเรรยน (School02)
รหนสโรงเรรยน : 1010720013

ชพทอโรงเรรยน : อนนบาลสามเสนฯ

ขนสดโรงเรรยน : ใหญญพพเศษ

ทรทตนขงโรงเรรยน : ในเมมอง

อสสเภอ : เขตพญาไท

จนงหวนด : กรนงเทพมหานคร

สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส : สพป.กรนงเทพมหานคร

ศศกษสธธกสรจนงหวนด : กรนงเทพมหานคร

ศศกษสธธกสรภสค : สสานนกงานศศกษาธพการภาค 2

ภสค : กลาง

สนงกนด : สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพมขนฐาน
1. ควสมสสมสรถดผสนคณธตศสสตรร
จสสนวนผผผเขผสสอบ
ระดนบ

(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

โรงเรรยน

116

ศศนยยสอบ

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขผสสอบทนขงหมด
คะแนนเฉลรทย
สควนเบรทยงเบน
รผอยละ(Mean%) มสตรฐสน (S.D.)

142 คน(ปกตพ : 116 คน, พพเศษ : 26 คน, Walk-in : 0 คน)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

97.00

20.00

62.00

25.00

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

60.20

22.52

75

3,566

49.03

21.94

100

0

45.00

34.00

1,579

จนงหวนด

36,334

39.20

18.41

100

0

35.00

24.00

9,122

ศศกษาธพการภาค

74,210

38.60

18.00

100

0

34.00

24.00

17,826

สนงกนด

431,404

41.30

19.32

100

0

37.00

24.00

129,603

ประเทศ

653,442

40.47

19.13

100

0

36.00

24.00

185,564

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

2. ควสมสสมสรถดผสนภสษสไทย
ระดนบ

จสสนวนผผผเขผสสอบ

(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

โรงเรรยน

116

ศศนยยสอบ

คะแนนเฉลรทย
สควนเบรทยงเบน
รผอยละ(Mean%) มสตรฐสน (S.D.)
65.24

14.86

3,567

54.61

17.44

98.00

3.00

56.00

64.00

2,220

จนงหวนด

36,334

48.82

17.54

100

2.50

49.00

33.00

17,715

ศศกษาธพการภาค

74,212

47.96

17.38

100

0

48.00

33.00

34,765

สนงกนด

431,382

47.76

17.35

100

0

47.50

27.00

198,616

ประเทศ

653,405

47.46

17.58

100

0

47.50

27.00

298,530

School02

91.00

31.50

66.75

79.50

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

97
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร
รสยงสนผลกสรประเมธนคคณภสพผผผเรรยน (NT)
ชนขนประถมศศกษสปปทรท 3 ปปกสรศศกษส 2563
ฉบนบทรท 2 แบบรสยงสนคคสสถธตธพพขนฐสนผลกสรทดสอบของโรงเรรยน (School02)
รหนสโรงเรรยน : 1010720013

ชพทอโรงเรรยน : อนนบาลสามเสนฯ

ขนสดโรงเรรยน : ใหญญพพเศษ

ทรทตนขงโรงเรรยน : ในเมมอง

อสสเภอ : เขตพญาไท

จนงหวนด : กรนงเทพมหานคร

สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส : สพป.กรนงเทพมหานคร

ศศกษสธธกสรจนงหวนด : กรนงเทพมหานคร

ศศกษสธธกสรภสค : สสานนกงานศศกษาธพการภาค 2

ภสค : กลาง

สนงกนด : สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพมขนฐาน

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขผสสอบทนขงหมด

142 คน(ปกตพ : 116 คน, พพเศษ : 26 คน, Walk-in : 0 คน)

รวม 2 ดผสน
ระดนบ

จสสนวนผผผเขผสสอบ

(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

โรงเรรยน

116

ศศนยยสอบ

คะแนนเฉลรทย
สควนเบรทยงเบน
รผอยละ(Mean%) มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

62.72

34.15

3,566

51.82

36.03

97.00

5.50

50.50

59.00

1,839

จนงหวนด

36,332

44.01

32.26

98.00

5.50

42.00

28.50

12,120

ศศกษาธพการภาค

74,208

43.28

31.70

98.00

5.50

41.25

28.50

23,631

สนงกนด

431,341

44.53

33.22

100

0

42.50

28.50

151,752

ประเทศ

653,342

43.97

33.23

100

0

41.75

25.50

222,666

School02

94.00

28.50

62.50

81.50

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

90
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หนนา 1/4

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตถขขนห พชนข ฐาน (O-NET)
ชหขนประถมศศกษาปร ทรช 6 ปร การศศกษา 2563
ฉบหบทรช 2 - คญ าสถถตแถ ยกตามมาตรฐานการเรรยนรรร สสาหรหบโรงเรรยน
รหหสโรงเรรยน 1010010012
ชชช อโรงเรรยน อนนบาลสามเสนฯ
ขนาดโรงเรรยน ใหญญ
ทรตช ขงห โรงเรรยน ในเมชอง
จหงหวหด กรน งเทพมหานคร ภาค กรน งเทพมหานคร
สห งกหด สส านหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหขนพชนข ฐาน
วถชา : ภาษาไทย (61)
ระดหบ

คะแนนเฉลรยช
(Mean)

จสานวน
ผรรเขร าสอบ

โรงเรร ยน
ขนาดโรงเรร ยน
ทรทตต งโรงเรร ยน
จตงหวตด
สตงกตด
ภาค
ประเทศ

มาตรฐานการเรรยนรรร

125
93,318
40,481
40,481
317,651
40,481
495,250

ปรนหย
58.66
46.96
49.72
49.72
43.41
49.72
44.54

คะแนน
เตตม

อหตนหย
14.27
12.10
12.52
12.52
11.55
12.52
11.66

สญ วนเบรชยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

คะแนนสร งสน ด
(Max.)

คะแนนตสชาสน ด
(Min.)

มหธยฐาน
(Median)

ฐานนถยม
(Mode)

รวม

รวม

รวม ปรนหย อหตนหย รวม ปรนหย อหตนหย รวม ปรนหย อหตนหย รวม
72.93 11.41 2.99 13.19 80.00 19.75 98.75 27.50 7.25 37.75
59.06 14.55 3.62 16.89 80.00 20.00 99.75 0.00 0.00 0.50
62.25 13.89 3.44 16.04 80.00 20.00 99.50 0.00 0.00 0.00
62.25 13.89 3.44 16.04 80.00 20.00 99.50 0.00 0.00 0.00
54.96 14.18 3.49 16.36 80.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.25
62.25 13.89 3.44 16.04 80.00 20.00 99.50 0.00 0.00 0.00
56.20 14.43 3.60 16.73 80.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00

โรงเรรยน

ขนาด
โรงเรรยน

Mean S.D. Mean

74.50
60.75
64.00
64.00
55.50
64.00
57.00

81.00
64.00
69.00
69.00
59.00
69.00
59.00

คญ าสถถตถจสาแนกตามระดหบ
ทรชตขงห
โรงเรรยน

จหงหวหด

สห งกหด

S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

ภาค

ประเทศ

Mean S.D. Mean S.D.

มาตรฐาน ท 1.1

100.00

83.28 13.90 68.89 21.57 72.12 19.83 72.12 19.83 65.03 22.35 72.12 19.83 66.02 22.19

มาตรฐาน ท 2.1

100.00

70.92 14.06 60.41 17.62 62.74 16.74 62.74 16.74 57.69 17.12 62.74 16.74 58.27 17.56

มาตรฐาน ท 3.1

100.00

75.20 23.10 63.05 26.49 66.24 25.48 66.24 25.48 58.01 26.42 66.24 25.48 59.59 26.57

มาตรฐาน ท 4.1

100.00

58.32 20.70 43.38 19.95 46.65 20.27 46.65 20.27 38.70 18.77 46.65 20.27 40.37 19.33

มาตรฐาน ท 5.1

100.00

83.20 20.46 64.10 29.13 68.69 28.00 68.69 28.00 58.83 29.14 68.69 28.00 60.68 29.26
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หนนา 2/4

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตถขขนห พชนข ฐาน (O-NET)
ชหขนประถมศศกษาปร ทรช 6 ปร การศศกษา 2563
ฉบหบทรช 2 - คญ าสถถตแถ ยกตามมาตรฐานการเรรยนรรร สสาหรหบโรงเรรยน
รหหสโรงเรรยน 1010010012
ชชช อโรงเรรยน อนนบาลสามเสนฯ
ขนาดโรงเรรยน ใหญญ
ทรตช ขงห โรงเรรยน ในเมชอง
จหงหวหด กรน งเทพมหานคร ภาค กรน งเทพมหานคร
สห งกหด สส านหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหขนพชนข ฐาน
วถชา : ภาษาอหงกฤษ (63)
ระดหบ

จสานวน
ผรรเขร าสอบ

โรงเรร ยน
ขนาดโรงเรร ยน
ทรทตต งโรงเรร ยน
จตงหวตด
สตงกตด
ภาค
ประเทศ

มาตรฐานการเรรยนรรร

คะแนนเฉลรยช
(Mean)

125
93,311
40,477
40,477
317,625
40,477
495,217

คะแนน
เตตม

สญ วนเบรชยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
69.22
50.12
57.22
57.22
38.87
57.22
43.55

โรงเรรยน

คะแนนสร งสน ด
(Max.)

23.09
24.13
25.44
25.44
18.70
25.44
22.02

ขนาด
โรงเรรยน

Mean S.D. Mean

คะแนนตสชาสน ด
(Min.)

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

17.50
2.50
2.50
2.50
0.00
2.50
0.00

มหธยฐาน ฐานนถยม
(Median) (Mode)
75.00
97.50
42.50
30.00
55.00
32.50
55.00
32.50
32.50
30.00
55.00
32.50
37.50
30.00

คญ าสถถตถจสาแนกตามระดหบ
ทรชตขงห
โรงเรรยน

จหงหวหด

สห งกหด

S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

ภาค

ประเทศ

Mean S.D. Mean S.D.

มาตรฐาน ต 1.1

100.00

75.50 22.49 52.63 27.13 59.59 27.86 59.59 27.86 40.97 23.54 59.59 27.86 45.67 25.86

มาตรฐาน ต 1.2

100.00

69.20 27.15 50.62 26.78 57.96 27.69 57.96 27.69 38.62 22.16 57.96 27.69 43.62 25.09

มาตรฐาน ต 1.3

100.00

72.60 28.18 52.69 29.61 59.90 30.59 59.90 30.59 40.95 24.89 59.90 30.59 45.83 27.68

มาตรฐาน ต 2.1

100.00

71.20 29.92 55.50 33.84 62.66 33.11 62.66 33.11 44.67 32.72 62.66 33.11 49.11 33.68

มาตรฐาน ต 2.2

100.00

57.12 25.26 43.59 27.90 49.58 28.43 49.58 28.43 34.08 24.49 49.58 28.43 38.08 26.44

มาตรฐาน ต 4.1

100.00

65.47 29.75 45.28 29.76 52.88 31.54 52.88 31.54 34.82 24.67 52.88 31.54 39.38 27.59
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตถขขนห พชนข ฐาน (O-NET)
ชหขนประถมศศกษาปร ทรช 6 ปร การศศกษา 2563
ฉบหบทรช 2 - คญ าสถถตแถ ยกตามมาตรฐานการเรรยนรรร สสาหรหบโรงเรรยน
รหหสโรงเรรยน 1010010012
ชชช อโรงเรรยน อนนบาลสามเสนฯ
ขนาดโรงเรรยน ใหญญ
ทรตช ขงห โรงเรรยน ในเมชอง
จหงหวหด กรน งเทพมหานคร ภาค กรน งเทพมหานคร
สห งกหด สส านหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหขนพชนข ฐาน
วถชา : คณถตศาสตรร (64)
ระดหบ

จสานวน
ผรรเขร าสอบ

โรงเรร ยน
ขนาดโรงเรร ยน
ทรทตต งโรงเรร ยน
จตงหวตด
สตงกตด
ภาค
ประเทศ

มาตรฐานการเรรยนรรร

คะแนนเฉลรยช
(Mean)

125
93,307
40,473
40,473
317,630
40,473
495,206

คะแนน
เตตม

สญ วนเบรชยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
42.00
32.29
34.76
34.76
28.59
34.76
29.99

โรงเรรยน

คะแนนสร งสน ด
(Max.)

20.78
16.73
18.24
18.24
13.84
18.24
15.21

ขนาด
โรงเรรยน

Mean S.D. Mean

คะแนนตสชาสน ด
(Min.)

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มหธยฐาน ฐานนถยม
(Median) (Mode)
35.00
35.00
30.00
25.00
30.00
25.00
30.00
25.00
25.00
25.00
30.00
25.00
25.00
25.00

คญ าสถถตถจสาแนกตามระดหบ
ทรชตขงห
โรงเรรยน

จหงหวหด

สห งกหด

S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

ภาค

ประเทศ

Mean S.D. Mean S.D.

มาตรฐาน ค 1.1

100.00

47.30 26.49 34.98 21.94 38.04 23.20 38.04 23.20 30.67 19.15 38.04 23.20 32.32 20.41

มาตรฐาน ค 1.2

100.00

44.00 49.64 39.76 48.94 41.97 49.35 41.97 49.35 36.71 48.20 41.97 49.35 37.96 48.53

มาตรฐาน ค 2.1

100.00

30.72 24.99 21.67 21.21 23.40 22.54 23.40 22.54 18.91 19.08 23.40 22.54 20.00 20.01

มาตรฐาน ค 2.2

100.00

76.80 29.36 66.17 32.27 68.38 31.51 68.38 31.51 61.57 33.77 68.38 31.51 63.02 33.35

มาตรฐาน ค 3.1

100.00

28.40 36.52 22.00 31.18 25.19 33.43 25.19 33.43 18.03 27.69 25.19 33.43 19.67 29.26

บบรณาการ

100.00

26.80 34.38 20.74 28.10 22.35 29.58 22.35 29.58 17.95 25.85 22.35 29.58 19.01 26.80
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตถขขนห พชนข ฐาน (O-NET)
ชหขนประถมศศกษาปร ทรช 6 ปร การศศกษา 2563
ฉบหบทรช 2 - คญ าสถถตแถ ยกตามมาตรฐานการเรรยนรรร สสาหรหบโรงเรรยน
รหหสโรงเรรยน 1010010012
ชชช อโรงเรรยน อนนบาลสามเสนฯ
ขนาดโรงเรรยน ใหญญ
ทรตช ขงห โรงเรรยน ในเมชอง
จหงหวหด กรน งเทพมหานคร ภาค กรน งเทพมหานคร
สห งกหด สส านหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหขนพชนข ฐาน
วถชา : วถทยาศาสตรร (65)
ระดหบ

จสานวน
ผรรเขร าสอบ

โรงเรร ยน
ขนาดโรงเรร ยน
ทรทตต งโรงเรร ยน
จตงหวตด
สตงกตด
ภาค
ประเทศ

มาตรฐานการเรรยนรรร

คะแนนเฉลรยช
(Mean)

125
93,312
40,478
40,478
317,624
40,478
495,223

คะแนน
เตตม

สญ วนเบรชยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
51.45
41.02
42.48
42.48
37.64
42.48
38.78

โรงเรรยน

คะแนนสร งสน ด
(Max.)

15.37
14.67
14.90
14.90
13.07
14.90
13.79

ขนาด
โรงเรรยน

Mean S.D. Mean

คะแนนตสชาสน ด
(Min.)

93.05
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

11.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มหธยฐาน ฐานนถยม
(Median) (Mode)
48.75
48.75
39.85
33.55
41.15
33.55
41.15
33.55
36.70
33.55
41.15
33.55
37.35
33.55

คญ าสถถตถจสาแนกตามระดหบ
ทรชตขงห
โรงเรรยน

จหงหวหด

สห งกหด

S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

ภาค

ประเทศ

Mean S.D. Mean S.D.

บบรณาการ

100.00

54.40 41.00 48.05 39.98 48.35 39.68 48.35 39.68 45.83 39.71 48.35 39.68 46.50 39.83

มาตรฐาน ว 1.1

100.00

94.40 22.99 83.75 36.89 85.31 35.41 85.31 35.41 79.86 40.10 85.31 35.41 80.90 39.31

มาตรฐาน ว 1.2

100.00

68.00 36.00 54.56 37.10 56.91 36.96 56.91 36.96 49.16 36.76 56.91 36.96 50.96 37.02

มาตรฐาน ว 1.3

100.00

70.40 35.27 52.33 37.82 53.79 37.52 53.79 37.52 45.98 37.12 53.79 37.52 47.86 37.46

มาตรฐาน ว 2.1

100.00

31.57 21.10 30.83 21.73 31.51 21.68 31.51 21.68 29.60 21.41 31.51 21.68 30.07 21.55

มาตรฐาน ว 2.2

100.00

45.87 28.80 36.89 29.24 38.82 29.64 38.82 29.64 33.66 28.20 38.82 29.64 34.78 28.63

มาตรฐาน ว 2.3

100.00

41.33 32.22 36.05 29.40 37.69 29.90 37.69 29.90 32.89 28.12 37.69 29.90 34.00 28.64

มาตรฐาน ว 3.1

100.00

55.20 36.23 38.43 33.08 40.22 33.18 40.22 33.18 35.40 32.46 40.22 33.18 36.61 32.66

มาตรฐาน ว 3.2

100.00

57.00 26.94 39.24 27.03 40.14 27.25 40.14 27.25 35.16 25.86 40.14 27.25 36.44 26.34

มาตรฐาน ว 4.2

100.00

48.53 24.04 35.36 26.51 37.94 26.65 37.94 26.65 31.81 25.96 37.94 26.65 33.13 26.23
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขตนห พชนต ฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6 ปร การศศกษา 2563
ฉบหบทรช 5 - คญ าสถตตแต ยกตามสาระการเรรยนรรร สสาหรหบโรงเรรยน

รหหสโรงเรรยน 1010010012
ชชช อโรงเรรยน อนรบาลสามเสนฯ
ขนาดโรงเรรยน ใหญญ
ทรตช ตงห โรงเรรยน ในเมชอง
จหงหวหด กรร งเทพมหานคร ภาค กรรงเทพมหานคร
สห งกหด สส านหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชนต ฐาน
วตชา : ภาษาไทย (61)

จสานวน
ผรรเขร าสอบ

ระดหบ
โรงเรร ยน
ขนาดโรงเรร ยน
ทรทตต งโรงเรร ยน
จตงหวตด
สตงกตด
ภาค
ประเทศ

125
93,318
40,481
40,481
317,651
40,481
495,250

คะแนนเฉลรยช
(Mean)
ปรนหย อหตนหย รวม
58.66 14.27 72.93
46.96 12.10 59.06
49.72 12.52 62.25
49.72 12.52 62.25
43.41 11.55 54.96
49.72 12.52 62.25
44.54 11.66 56.20

สญ วนเบรชยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ปรนหย อหตนหย รวม
11.41 2.99 13.19
14.55 3.62 16.89
13.89 3.44 16.04
13.89 3.44 16.04
14.18 3.49 16.36
13.89 3.44 16.04
14.43 3.60 16.73

คะแนนสร งสร ด
คะแนนตสชาสร ด
มหธยฐาน ฐานนตยม
(Max.)
(Min.)
(Median) (Mode)
ปรนหย อหตนหย รวม ปรนหย อหตนหย รวม
รวม
รวม
80.00 19.75 98.75 27.50 7.25 37.75 74.50 81.00
80.00 20.00 99.75 0.00 0.00 0.50 60.75 64.00
80.00 20.00 99.50 0.00 0.00 0.00 64.00 69.00
80.00 20.00 99.50 0.00 0.00 0.00 64.00 69.00
80.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.25 55.50 59.00
80.00 20.00 99.50 0.00 0.00 0.00 64.00 69.00
80.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00 57.00 59.00
คญ าสถตตตจสาแนกตามระดหบ

สาระ

คะแนน
เตตม

โรงเรรยน

ขนาด
โรงเรรยน

ทรชตตงห
โรงเรรยน

จหงหวหด

สห งกหด

ภาค

ประเทศ

การออาน

100.00

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
83.28 13.90 68.89 21.57 72.12 19.83 72.12 19.83 65.03 22.35 72.12 19.83 66.02 22.19

การเขรยน

100.00

70.92 14.06 60.41 17.62 62.74 16.74 62.74 16.74 57.69 17.12 62.74 16.74 58.27 17.56

การฟตง การดด และการพดด

100.00

75.20 23.10 63.05 26.49 66.24 25.48 66.24 25.48 58.01 26.42 66.24 25.48 59.59 26.57

หลตกการใชนภาษาไทย

100.00

58.32 20.70 43.38 19.95 46.65 20.27 46.65 20.27 38.70 18.77 46.65 20.27 40.37 19.33

วรรณคดรและวรรณกรรม

100.00

83.20 20.46 64.10 29.13 68.69 28.00 68.69 28.00 58.83 29.14 68.69 28.00 60.68 29.26
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขตนห พชนต ฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6 ปร การศศกษา 2563
ฉบหบทรช 5 - คญ าสถตตแต ยกตามสาระการเรรยนรรร สสาหรหบโรงเรรยน

รหหสโรงเรรยน 1010010012
ชชช อโรงเรรยน อนรบาลสามเสนฯ
ขนาดโรงเรรยน ใหญญ
ทรตช ตงห โรงเรรยน ในเมชอง
จหงหวหด กรร งเทพมหานคร ภาค กรรงเทพมหานคร
สห งกหด สส านหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชนต ฐาน
วตชา : ภาษาอหงกฤษ (63)
ระดหบ

จสานวนผรรเขร าสอบ

โรงเรร ยน
ขนาดโรงเรร ยน
ทรทตต งโรงเรร ยน
จตงหวตด
สตงกตด
ภาค
ประเทศ

125
93,311
40,477
40,477
317,625
40,477
495,217

คะแนนเฉลรยช
(Mean)
69.22
50.12
57.22
57.22
38.87
57.22
43.55

สญ วนเบรชยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
23.09
24.13
25.44
25.44
18.70
25.44
22.02

คะแนนสร งสร ด
(Max.)

คะแนนตสชาสร ด
(Min.)

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

17.50
2.50
2.50
2.50
0.00
2.50
0.00

มหธยฐาน
(Median)
75.00
42.50
55.00
55.00
32.50
55.00
37.50

ฐานนตยม
(Mode)
97.50
30.00
32.50
32.50
30.00
32.50
30.00

คญ าสถตตตจสาแนกตามระดหบ
สาระ

คะแนน
เตตม

โรงเรรยน

ขนาด
โรงเรรยน

ทรชตตงห
โรงเรรยน

จหงหวหด

สห งกหด

ภาค

ประเทศ

ภาษาเพพทอการสพท อสาร

100.00

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
72.18 23.87 51.87 25.25 59.06 26.43 59.06 26.43 40.06 20.02 59.06 26.43 44.93 23.26

ภาษาและวตฒนธรรม

100.00

62.40 23.37 48.05 25.86 54.49 26.13 54.49 26.13 38.05 22.59 54.49 26.13 42.22 24.59

ภาษากตบความสตมพตนธธกบต ชชมชน
และโลก

100.00

65.47 29.75 45.28 29.76 52.88 31.54 52.88 31.54 34.82 24.67 52.88 31.54 39.38 27.59
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขตนห พชนต ฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6 ปร การศศกษา 2563
ฉบหบทรช 5 - คญ าสถตตแต ยกตามสาระการเรรยนรรร สสาหรหบโรงเรรยน

รหหสโรงเรรยน 1010010012
ชชช อโรงเรรยน อนรบาลสามเสนฯ
ขนาดโรงเรรยน ใหญญ
ทรตช ตงห โรงเรรยน ในเมชอง
จหงหวหด กรร งเทพมหานคร ภาค กรรงเทพมหานคร
สห งกหด สส านหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชนต ฐาน
วตชา : คณตตศาสตรร (64)
ระดหบ

จสานวนผรรเขร าสอบ

โรงเรร ยน
ขนาดโรงเรร ยน
ทรทตต งโรงเรร ยน
จตงหวตด
สตงกตด
ภาค
ประเทศ

125
93,307
40,473
40,473
317,630
40,473
495,206

คะแนนเฉลรยช
(Mean)
42.00
32.29
34.76
34.76
28.59
34.76
29.99

สญ วนเบรชยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
20.78
16.73
18.24
18.24
13.84
18.24
15.21

คะแนนสร งสร ด
(Max.)

คะแนนตสชาสร ด
(Min.)

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มหธยฐาน
(Median)
35.00
30.00
30.00
30.00
25.00
30.00
25.00

ฐานนตยม
(Mode)
35.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

คญ าสถตตตจสาแนกตามระดหบ
สาระ

คะแนน
เตตม

โรงเรรยน

ขนาด
โรงเรรยน

ทรชตตงห
โรงเรรยน

จหงหวหด

สห งกหด

ภาค

ประเทศ

บดรณาการ

100.00

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
26.80 34.38 20.74 28.10 22.35 29.58 22.35 29.58 17.95 25.85 22.35 29.58 19.01 26.80

จจานวนและพรชคณณ ต

100.00

46.93 24.78 35.52 21.10 38.47 22.31 38.47 22.31 31.34 18.37 38.47 22.31 32.95 19.60

การวตดและเรขาคณณ ต

100.00

43.89 20.93 34.38 18.82 36.25 19.72 36.25 19.72 31.10 17.39 36.25 19.72 32.29 18.08

สถณตณและความนอาจะเปป น

100.00

28.40 36.52 22.00 31.18 25.19 33.43 25.19 33.43 18.03 27.69 25.19 33.43 19.67 29.26
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขตนห พชนต ฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6 ปร การศศกษา 2563
ฉบหบทรช 5 - คญ าสถตตแต ยกตามสาระการเรรยนรรร สสาหรหบโรงเรรยน

รหหสโรงเรรยน 1010010012
ชชช อโรงเรรยน อนรบาลสามเสนฯ
ขนาดโรงเรรยน ใหญญ
ทรตช ตงห โรงเรรยน ในเมชอง
จหงหวหด กรร งเทพมหานคร ภาค กรรงเทพมหานคร
สห งกหด สส านหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชนต ฐาน
วตชา : วตทยาศาสตรร (65)
ระดหบ

จสานวนผรรเขร าสอบ

โรงเรร ยน
ขนาดโรงเรร ยน
ทรทตต งโรงเรร ยน
จตงหวตด
สตงกตด
ภาค
ประเทศ

125
93,312
40,478
40,478
317,624
40,478
495,223

คะแนนเฉลรยช
(Mean)
51.45
41.02
42.48
42.48
37.64
42.48
38.78

สญ วนเบรชยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
15.37
14.67
14.90
14.90
13.07
14.90
13.79

คะแนนสร งสร ด
(Max.)

คะแนนตสชาสร ด
(Min.)

93.05
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

11.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มหธยฐาน
(Median)
48.75
39.85
41.15
41.15
36.70
41.15
37.35

ฐานนตยม
(Mode)
48.75
33.55
33.55
33.55
33.55
33.55
33.55

คญ าสถตตตจสาแนกตามระดหบ
สาระ

คะแนน
เตตม

โรงเรรยน

ขนาด
โรงเรรยน

ทรชตตงห
โรงเรรยน

จหงหวหด

สห งกหด

ภาค

ประเทศ

บดรณาการ

100.00

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
54.40 41.00 48.05 39.98 48.35 39.68 48.35 39.68 45.83 39.71 48.35 39.68 46.50 39.83

วณทยาศาสตรธชรวภาพ

100.00

74.24 24.24 59.51 26.53 61.34 26.18 61.34 26.18 54.03 25.95 61.34 26.18 55.71 26.34

วณทยาศาสตรธกายภาพ

100.00

38.34 18.12 34.01 16.78 35.31 17.15 35.31 17.15 31.67 15.60 35.31 17.15 32.50 16.10

วณทยาศาสตรธโลก และอวกาศ

100.00

56.40 22.98 38.97 22.87 40.17 23.01 40.17 23.01 35.24 21.63 40.17 23.01 36.50 22.12

เทคโนโลยร

100.00

48.53 24.04 35.36 26.51 37.94 26.65 37.94 26.65 31.81 25.96 37.94 26.65 33.13 26.23
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขตนห พชนต ฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6 ปร การศศกษา 2563
ฉบหบทรช 6 - คญ าสถตตแต ยกตามรายวตชาสส าหรหบโรงเรรยน
รหหสโรงเรรยน 1010010012
ชชช อโรงเรรยน อนรบาลสามเสนฯ
ขนาดโรงเรรยน
ใหญญ
ทรตช ตงห โรงเรรยน ในเมชอง
จหงหวหด กรร งเทพมหานคร
ภาค กรร งเทพมหานคร สห งกหด สส านหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชนต ฐาน
วตชา : ภาษาไทย (61)
การจสาแนกระดหบ

จสานวน

คญ าสถตตต

ผสผเขผ าสอบ

โรงเรรยน
ขนาดโรงเรรยน
ทรชตตงห โรงเรรยน: ในเมชอง
จหงหวหด
เขตพชนต ทรช
สห งกหด
ศธ.ภาค
ภาค(ภสมตศาสตรร )
กระทรวง: ศธ
ประเทศ

125
93,318
40,481
40,481
2,372
317,651
73,003
40,481
441,288
495,250

คะแนนเฉลรยช
(Mean)
ปรนหย อหตนหย รวม
58.66 14.27 72.93
46.96 12.10 59.06
49.72 12.52 62.25
49.72 12.52 62.25
50.78 12.94 63.71
43.41 11.55 54.96
48.46 12.28 60.74
49.72 12.52 62.25
44.60 11.68 56.28
44.54 11.66 56.20

วตชา : ภาษาอหงกฤษ (63)
การจสาแนกระดหบ
คญ าสถตตต

โรงเรรยน
ขนาดโรงเรรยน
ทรชตตงห โรงเรรยน: ในเมชอง
จหงหวหด
เขตพชนต ทรช
สห งกหด
ศธ.ภาค
ภาค(ภสมตศาสตรร )
กระทรวง: ศธ
ประเทศ

จสานวนผสผเขผ าสอบ
125
93,311
40,477
40,477
2,372
317,625
72,997
40,477
441,257
495,217

สญ วนเบรชยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ปรนหย อหตนหย รวม
11.41 2.99 13.19
14.55 3.62 16.89
13.89 3.44 16.04
13.89 3.44 16.04
13.78 3.33 15.81
14.18 3.49 16.36
13.93 3.48 16.10
13.89 3.44 16.04
14.44 3.59 16.72
14.43 3.60 16.73

คะแนนเฉลรยช
(Mean)

สญ วนเบรชยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

69.22
50.12
57.22
57.22
57.44
38.87
54.17
57.22
43.67
43.55

23.09
24.13
25.44
25.44
24.69
18.70
25.06
25.44
22.17
22.02

คะแนนสส งสร ด
คะแนนตสชาสร ด
มหธยฐาน ฐานนตยม
(Max.)
(Min.)
(Median) (Mode)
ปรนหย อหตนหย รวม ปรนหย อหตนหย รวม รวม
รวม
80.00 19.75 98.75 27.50 7.25 37.75
74.50 81.00
80.00 20.00 99.75 0.00 0.00 0.50
60.75 64.00
80.00 20.00 99.50 0.00 0.00 0.00
64.00 69.00
80.00 20.00 99.50 0.00 0.00 0.00
64.00 69.00
80.00 20.00 98.75 7.50 0.00 15.75
65.25 73.50
80.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.25
55.50 59.00
80.00 20.00 99.50 0.00 0.00 0.00
62.25 68.50
80.00 20.00 99.50 0.00 0.00 0.00
64.00 69.00
80.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00
57.25 59.00
80.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00
57.00 59.00

คะแนนสส งสร ด
(Max.)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

คะแนนตสชาสร ด
(Min.)
17.50
2.50
2.50
2.50
7.50
0.00
2.50
2.50
0.00
0.00

มหธยฐาน
(Median)
75.00
42.50
55.00
55.00
55.00
32.50
50.00
55.00
37.50
37.50

ฐานนตยม
(Mode)
97.50
30.00
32.50
32.50
35.00
30.00
32.50
32.50
30.00
30.00
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตตขตนห พชนต ฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6 ปร การศศกษา 2563
ฉบหบทรช 6 - คญ าสถตตแต ยกตามรายวตชาสส าหรหบโรงเรรยน
รหหสโรงเรรยน 1010010012
ขนาดโรงเรรยน
ใหญญ
จหงหวหด กรร งเทพมหานคร
วตชา : คณตตศาสตรร (64)
การจสาแนกระดหบ
คญ าสถตตต

โรงเรรยน
ขนาดโรงเรรยน
ทรชตตงห โรงเรรยน: ในเมชอง
จหงหวหด
เขตพชนต ทรช
สห งกหด
ศธ.ภาค
ภาค(ภสมตศาสตรร )
กระทรวง: ศธ
ประเทศ

ชชช อโรงเรรยน อนรบาลสามเสนฯ
ทรตช ตงห โรงเรรยน ในเมชอง
ภาค กรร งเทพมหานคร สห งกหด สส านหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชนต ฐาน

จสานวนผสผเขผ าสอบ
125
93,307
40,473
40,473
2,372
317,630
72,989
40,473
441,247
495,206

วตชา : วตทยาศาสตรร (65)
การจสาแนกระดหบ
คญ าสถตตต

โรงเรรยน
ขนาดโรงเรรยน
ทรชตตงห โรงเรรยน: ในเมชอง
จหงหวหด
เขตพชนต ทรช
สห งกหด
ศธ.ภาค
ภาค(ภสมตศาสตรร )
กระทรวง: ศธ
ประเทศ

จสานวนผสผเขผ าสอบ
125
93,312
40,478
40,478
2,372
317,624
72,998
40,478
441,260
495,223

คะแนนเฉลรยช
(Mean)

สญ วนเบรชยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

42.00
32.29
34.76
34.76
35.61
28.59
33.31
34.76
30.16
29.99

20.78
16.73
18.24
18.24
17.94
13.84
17.23
18.24
15.38
15.21

คะแนนเฉลรยช
(Mean)

สญ วนเบรชยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

51.45
41.02
42.48
42.48
43.41
37.64
41.41
42.48
38.89
38.78

15.37
14.67
14.90
14.90
14.99
13.07
14.54
14.90
13.86
13.79

คะแนนสส งสร ด
(Max.)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

คะแนนสส งสร ด
(Max.)
93.05
100.00
100.00
100.00
93.05
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

คะแนนตสชาสร ด
(Min.)
15.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

คะแนนตสชาสร ด
(Min.)
11.40
0.00
0.00
0.00
7.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มหธยฐาน
(Median)
35.00
30.00
30.00
30.00
30.00
25.00
30.00
30.00
25.00
25.00

มหธยฐาน
(Median)
48.75
39.85
41.15
41.15
41.15
36.70
40.50
41.15
37.35
37.35

ฐานนตยม
(Mode)
35.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

ฐานนตยม
(Mode)
48.75
33.55
33.55
33.55
33.55
33.55
33.55
33.55
33.55
33.55
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การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ นาเสนองาน
รูปแบบการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
19 กันยายน 2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านภาษา สังคมและศิลปวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์
กับคณะผู้บริหาร,ครูและนักเรียน Dazhong Primary School แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
วันที่ 27 สิงหาคม 2563, วันที่ 1,16,22 กันยายน 2563

พิธีน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
12 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1 นนทบุรี
เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
วันที่ 15 ตุลาคม 2563

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และเดินสวนสนามทาความเคารพ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

โครงการเตรียมนักเรียนสู่ทักษะการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ภายใต้เป้าหมาย ๓ ปี สู่นานาชาติ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมยามเช้า
ข่าวน่ารู้, มงคลชีวิต 38 ประการ, ความรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมประกวดมารยาท
วันที่ 14 ธันวาคม 2563

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาทาความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
วันที่ 4 ธันวาคม 2563

โครงการเตรียมนักเรียนสู่การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ภายใต้เป้าหมาย ๓ ปี สู่นานาชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563

จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 19 ธันวาคม 2563

หน่วยเรียนรู้สาหรับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
รุ่นที่ 1/2563 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วันที่ 15-24 ธันวาคม 2563

กิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสาร และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ
เข้าตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะแพทย์ศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมตามโครงการรอยเชื่อมต่อการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ ตรวจสุขภาพประจาปีของนักเรียน
วันที่ 17 มกราคม 2564

กิจกรรม New Normal English camp 2021 ของห้องเรียน MEP
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม New Normal English camp 2021 ของห้องเรียน EIS
วันที่ 25 มีนาคม 2564

โครงการ "รณรงค์รักษาสุขลักษณะทีด่ ี ๗ ท่าล้างมือ โดย Dettol School Tour
วันที่ 1 มีนาคม 2564

จัดการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษา
วันที่ 5 มีนาคม 2564

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
วันที่ 8 มีนาคม 2564

กิจกรรมค่ายธรรมะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ 14 มีนาคม 2564

โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ บ้านประสานการเรียนรู้
วันที่ 18 มีนาคม 2564

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ 19 มีนาคม 2564

กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วันที่ 27 มีนาคม 2564และ วันที่ 5 เมษายน 2564

